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 د معهمت

 مكاواف سانلا مكفطختي نأ نوفاخت ضرالا يف نوفعضتسم
 ٠ ()« نوركشت مكلعل تابيطلا نم مكقزرو هرصنب مكديأو

 مكاتلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ نإ سانلا اهيأام »: لاقو
 ميلع هللا نإ مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ !وفراعتل لئابقو ًايوعش
 3 ميظعلا هللا قدص () رسيبحخ

 . ( ىرقتلاب الإ ىمجع ىلع يبرعل لضف ال طشملا نانسأك
 : ملسو هبلع هللأ ىلص لوسرلا قدص

 : ميركلا ءىراقلا اهبأ

 . نيملسملل ةيناسنإلا مقلاو لثملا تلمش تاملك « ةملسملا تايلقألا عوضوم اهب حتتفأ تابيط تاملك « مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ثيدحو ىلاعتو هناحبس هللا تاملك نم لضفأ كانه سيل
 نايكلا نم تلعجو « ءافعضلا ةرصن يف مالسإلا ىدابم تروصو
 ضغبيو ٠ ةيقرعلا قراوفلا فرعي ال « ًادحاو آدسج يرشبلا
 مهماولأ ساسأ ىلع سانلا نيب زييمتلا ذبني لب ؛ ةيرصنعلا ةقرفتلا

 )١( م. , ةيآلا . لافنألا ةروس ,



 ( تناك امهم ةيعامتجالا مهبتارمو مهاقبط وأ مهرصانع وأ
 قراوف ال كسامتم لكو « ةدحاو ةمأ مالسإلا نيقب يف نوملسملاف

 ريق مالسإلا ةمظع َلجنت انهو « هللا ىوقت يف الإ بتارم الو

 ابجاو نيفعضتسملا ةرصن لعج امك « ةيناسنإلل ةيلومشلا هترظن

 نم يناعت انناوخإ نم ةئف كانهو « مهل قحلا ةرصن يف ّلجت

 فلتحم تاعمتج ِق ةقرفتلا مومه نم ىساقتو « داهطضالا

 رظنيو ©« يعامتجالا كولسلاو مهقلا يف اهرياغتو « ةديقعلا يف اهنع

 تايلقألا ) يه ةئفلا مكلت « اهرصانعو ابمناولأ لالخ نم اهل

 اهنكلو ملاعلا ءاحنأ يف ةريعبم «٠ ةفعضتسم تاعامج «(ةملسملا

 يف نوكتو « يمالسإلا ملاعلا ثلث ةبارق اهعومجم يف لكشت
 يرشب طيحم يف شيعت « ةمسن نويلم ةئامالث نم رثكأ اهتلمج
 ءاوهألا فلتُمم نم رشلا ىوق هشهنت « جاومألا برطضم

 « ضيغب كرشو داحلإو رفك نيب ةفلتخمم تارايت « ضارغألاو

 مكلت دهطضتل رشبلا ضغب تلّثتكو رشلا ىوق تدحو تافص

 «ىرخأ ًانايحأ ةنلعمو ًانايحأ ةرئتسم ًابورح اهيلع تنلعأف تايلقألا

 تاعمتجم يف ةلزعلا نم فونصو ةاناعملا نم ناولأ كلذ نع جتنو

 يرجهلا رشع سماحلا ترقلا ةقارشإ عمف « ءافعضلا محرت ال

 . تايلقألا مكلت نم نيفعضتسملل لمألا عاعش قفآلا يف حولي
 كئلوأ ةاناعم ىدم يمالسإلا ملاعلا فرعي نأ ين جنتي لمأ
 مامضناب ديازتملاو يمالسإلا ملاعلل يمانلا ثلثلا نولثمب نيذلا

 « ةرومعملا ءاحنأ رئاس ُُق ةددعتم رواحعم 5 مالسإلل ددج عابتأ

 ؟ نوشيعي نيأو « مهنطاّوم ملسملا فرعي نأ مهلامآ طسبأف

 3 مهسوفن ي ةديقعلا ءاقن هجردو ؟ مالسإلا مهلصو فيكو

 ؟ مهدالب يف ةوعدلا معدل مهتجاح ىدم امو « مهتالكشم زربأو

 يناعم ةمجرتو « ؟ حبحصلا مالسإلا مهنانبأ ميلعتل نوعلا ىدم امو

 َع



 مهيديأب ذخألاو « مهاغل ىلإ فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا
 يكل ةيداحلإلا تاجوملاو ةيريشبتلا تايدحتلا هجو يف اوفقيل
 . ةفراخلا تارايتلا هجو يف أرهاط ًايقن مهمالسإب اوظفتحي

 : ةمشقالا

 ًاعمتجم نوكلتو « ربكأ ةعامج نيب شيعت ةيعرف ةعامج يه
 ربتعتو ع هلوح يعامتجإلا طيحملا نع هزيمت حمالم هطبرت
 ىلعأ ةيعامتجإ ةلزنمب عتمتت ةعومجم طلست نم يناعي ًاعمتجم اهسفن
 ةلماك ةسرامم نم ةيلقألا نامرح ىلإ فدهن مظعأ تازايتماو
 « ةيسايسلاو ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا ةطشنألا فونص فلتخمل
 فلتختو « (١)ةيبلغألا عمتجم يف ًادودحم رود مهل لعجم لب
 اهريثأت ىدمو « ةيعامتجالا ةلزتملاو ددعلا ثيح نم تايلقألا
 عمتجمف « ةلزتملا هذه تناك امهمو « ةيرتكألا عمتجم يف
 ةبئاش وأ « (؟)هنع ءابرغ مهنأ ىلع مهيلإ رظني « ةيرثكألا
 لزعلا دح ىلإ رمألا غلبي دقو « هنايك يف ًاذاش أوضع لكشت
 ءايحأ ةيلقألا تاعامجل نأ دجن ثيح « ةيلقألا تاعامجل لكلا
 . ايقيرفإ بونج يف امك ةزيمم ةيمدخ تت اسسؤمو لب مهب ةصاخ

 لعافتلا مدع اهنع جتن تافص ىلع يب ةيلقألا ةيضق روحمو
 نوكت دق تافصلا هذهو « ةيرتكألا عمتجم عم يعامتجإلا
 ايقيرفإ بونج تاعمتجم يف ةحضاو تامس ىهو « ةيقرع
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 يف نولاولا تاعامج لثم ةيوغل نوكت دق وأ « نيتكيرمألاو
 باللا تاعامج لاحك ةيفاقث قراوف ىلع ىببت دق وأ « اكيجلب
 تايلقألا نأش اذهو « ينيدلا حململا اهزربأو « ةيفاندنكسا يف
 بونج بوعش يف ةصاخ ةفصبو ماعلا ءاحنأ عيمج يف ةملسملا

 ةدحاو ةيقرع لويها ىلإ يمتنت ةملسملا تايلقألاف «٠ انشأ يرش

 ؛ ةينيدلا قراوفلا نم تتأت انه ةقرفتلا نكل « ةيبلغألاب اهطبرت
 . ةضحم ةيدئاقع انه ةيضقلاو

 ؟ ةملسملاةيلقألا ازامل
 5 تايدطصتلا هس ١

 ةملسملا ةيلقألا ليكشت 0 اذه ىلع ةباجإلا تاماعد مهأ

 فونص اهيف فلتخت ناطوأ يف شيعت يمالسإلا ماعلا ناكس ثلثل

 ةراقب ةددعتم قطانم يف دجوت ةملسملا تايلقألاف 2« تايدحتلا

 ربكأ لكشي عاطقلا اذهو « ةملسملا ريغ اهنادلب لك ينو ايسآ
 تايدحتلا فلتختو ٠ تاراقلا رئاس يف ةملسملا تايلقألا لكايه

 ىلع زربت ةيتوهال تافسلفو ةيعضو بهاذمو ةقدنزو داحلإ نيب
 ًانايحأ ريشبتلا فونص فلتخمب ةموعدم تايدحتلا حرسم
 2« ىرخأ ًانايحأ ةيددعلا ةيرثكألاب وأ ةكاحلا تاطلسلا ذوفنبو
 رئاس نع فلتخت ةملسملا تايلقألا تامس لعجن حمالم هذهف
 . ةاناعلا نم فعاضيب اذهو « تايلقألا

 تايلقألا هجاوتو « ( ايقيرفإ ) ةملسملا ةراقلا رود ينأي من

 ةوعدلا عارص اهزربأ تايدحتلا نم ىرخأ ًاناولأ ةملسملا

 رئاشعلاو لئابقلا نم ديدعلا نيد لازت ال يبلا ةينثولا دض ةيمالسإلا
١ 



 تذختا يلا ةيريشبتلا تاثعبلا دوهج حرسملا ىلع زربتو « ةيجنزلا
 « فصنو نرق ىلع فيني ام ذنم اهب راشتنإلل عمجت ةرؤب ايقيرفإ نم
 ناك دقلو 4 ةكرحلا ةئورم اهتطعأ ةلئاط لاومأب تبع دو

 تزرب اهنأ الإ « ةيسكراملا تايدحتلا نم أيلاخ يقيرفإلا حرسملا
 اذهو « ءادوسلا ةراقلا تاعاطق ضعب يف ةريخألا ةنوالا يف
 : ةملسملا تاملقألا هجاوت ىلا تايدحتلا يف ًاديدج ًائبع فاضأ
 « ةيمالسإلا ةوعدلل ًايمان ًاروحم لثمي ةيقيرفإلا ةراقلا عضو ناك الو
 « روحملا اذه ربع اهطيشنتو ةيدج ةروصب ةوعدلا معد يغبني اذل
 . تايلقألا رئاس نع فلتخت ةملسملا ةيلقألا لعجن تامس هذهف
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 اهب ةملسملا تايلقألا تهجاو ثيح ابوروأ رود ينأي م
 ييلص عارص ىلع رمألا لوأ ْتَّبصنا تايدحتلا نم ًآناولأ
 امل راصنأب هنم ةيمالسإلا ةوعدلا تجرخو نورق ةدع قرغتسا
 ترتيغت نيرشعلا نرقلا لهتسم يو . اهببونجو اهقرش بوعش نم
 ةيحيسملاو مالسإلا ىدعن « يهذم عارص ىلإ تلوح و تايدحمتلا

 تايلقألا مظعمف « ابوروأ يلرغ نم ىرخأ ةروص ينأتو ٠ أعم
 فنص اهنم زربي ةرياغم ةئيب يف شيعت ةرجاهم رصانع نم ةملسملا
 ةقيقحلاو 2( ةررحتم عا ىعذت تاعمتج ُُق تايدحتلا نم رخآ

 اهيلع تغط ةتهاب لالظك ةيبيلص ةحسم لمح لازت ال اهنأ
 ةملسملا تايلقاألا عارص لعج امث ؛ يعامتجإلا ككفتلاو ةيداملا
 . تايدحتلل ةفلتحم تامس نم يقاعي

 هتافص زربأ تايدحتلا نم رخآ نول نيتكيرمألا فو
 . ىرخأ ًانايحأ نيدلا ىلعو ًانايحأ نوللا ىلع موقت يتلا ةيرصنعلا
 لعجي امن تايدحتلا ناولأ فلتخم نم ةملسملا تايلقألا يناعت اذكهو
 . رشبلا نيب ةقرفتلا دض مالسإلاو « ةيرصنع ًاداعبأ ذخأت ةيضقلا

 ا/



 : ةلطضم تامولعم  "؟

 نم اهمظعم ةملسملا تايلقألا نع ةدمتسملا تاناببلا

 هذهو « ةيبرغ رداصم نم ينأت دّقف « اهدض ةزاحنم رداصم

 مالسإلا ىلع ةدقاح ةيفلخ امل « ةيدوبي وأ ةيبيلص ةفطاعب بتكت

 ةيبلغألا نايك يف ةيددعلا اهتصح نم ليلقتلا لواحتف « نيملسملاَو

 عقاول تمن ال ةزوزهم ًاروص يطعتو « اهطسو شيعت يلا
 ربع ةيموكح تانايب نم يفأت دق وأ «٠ ةلصب ةملسملا تايلقألا

 ىلإ اهعمتجم لوحتيل ةيدئاقعلا ميقا ميطحن اهمبم ةدحلم تاطلس

 ةفئاز رئاتسب ةيمالسإلا تاعمتجملا رصاحتف « يهذملا ءالولا

 داحلإلاو كيكشتلا تالمحل ًامعط اهنم مدقتل ةلزع يف مهلعجت

 نابوذلا ةلحرم نولخديو ةيعامتجإلا مهتيصخش يحمنت ىبح
 . ةيركألا عمتجم يف

 « قبس ام سكع ثدحي دق ةملسملا تايلقألا تائيب ضعب يفو

 ددج راصنأ باذتجا يت اهرود اهل « ايمان ًاروحم نوكت دقف

 طسو شيعي نم ةملسملا تايلقألا نمف « مهبوعش دارفأ نيب نم

 ًايوغلو ًايقرع ًانايك انه تايلقألا لكشتو « ةدحلم ةيئئو بوعش

 . ةديدج رصانع ةيمالسإلا ةوعدلل بذجي نأ عيطتسي ًاسناجتم

 : سصتتلا تاكرح “" 

 بصنت ةرملا هذهو « تايلقألا عاضوأل ىرخأ ةيؤر فو
 مكلت « ةملسملا تايلقألا اهنم يناعت يلاو ةداضملا تايدحتلا ىلع

 تارايت « ريصنتلا و ةيسودنهلاو ةيذوبلا يف لثمتت تارايتلا
 يملاعلا سئانكلا سلجم دمتعا ًالثمف « ًايسايسو ًايدام ةموعدم

 ةلود ةثئام يف ريصنتلاب قالطنإلل رالود نويلم ٠ غلبم

 مم



 تايدحتلا ةسارش نم ديزي معدلا اذه لثمو « (١)ه144 ماع
 ةردقلا داضملا بناحلا يطعيو « ةملسملا ةيلقألا اههجاوت يلا
 قطانم يف ةيئيدلا تاسسؤملاو تايفشتسملاو سرادملا ةماقإ ىلع
 تاعامجلل ءارغإ رصنع لثمب اذهو « ةجاتحملا ةريقفلا بوعشلا
 برحلا ةدح نم ديزيو « ناميإلا ةفيعض تاعامجلاو ةينثولا
 . نايدألا نيب عارصلاو ةيفئاطلا

 ةملسملا تايلقألل نهارلا عضولا
 ظ : تاساجيأ

 : « يمالسالا رمتؤملا ةمظتم »
 تايلقألا تالكشم ديعصت نم تتأت تايباجمإلا هذه ىل ا

 ةنس يفف « يمالسإلا ملاعلل يمسرلا مامتهالا ىوتسم ىلإ ةملسملا
 ين دقع يذلا يمالسإلا رمتؤملا عفر ( ماوا9ا  ها١ه٠ )
 نيملسملا داهطضا ىلع ًاجاجتحإ ًايلاع هتوص فيرشلا سدقلا
 . ةدعاسملا هدشان ماعلا يأرلل ءادن ردصأو « يتايفوسلا داحتإلا يف

 يذلا ىمالسإلا نماضتلا ءادن ين تايلقألا ةلكشم ترهظو
 ,(1)( م1107  ه47"17 ) ةنس يف لصيف كلملا هل روفغملا ههجو
 تارمتؤملا يف اهتناكم ذخأت ةملسملا تايلقألا تالكشم تأدب مث
 يذلا عبارلا يمالسإلا ماعلا رك ْؤم يفف . ةيلودلا ةيمالسإلا

 تماقو (*”)ةملسملا تايلقألا تالكشم تثحب ء يزاغنب يف دقع
 يف ةملسملا تايلقألا لاوحأ نع ريرقت ميدقتب ةماعلا ةنامألا

 , هإمةه ةهئس رخآلا ىدامح ١١ « 5ؤه ددعلا ؛ ةيرصملا ةوعدلا )01(

 . ه)؛.٠ ةنس ىلوألا ىدامج «ء ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن (؟)

 . مإموه ةنس ؛ ةرخآلا ىدامج « ةقباسلا ةرشنلا (*)



 ماعلا ةيجراخ ءارزو رمثؤم قو « ( م1905  ه45١ ) ةنس

 ()١( ما19ا/ه  ها184ه ) ةنس ةدجم دقع يذلا سداسلا يمالسإلا

 ترمتساو « ةملسملا تايلقألل تادعاسملا ميدقتب رارق ردص

 رمتؤملا يف اهنأش اذه ناكف رخآل رمتؤم نم لقتنت تايلقألا ةيضق
 ي دقع يذلا عساتلا رم ملا يثو «© ايكرس لوبنتساب يمالسإلا

 تاعامجلا ةرادإ تئشنأف « ()١( م1908  ه98١ ) ةنس اكد

 رمتؤملا فو ء رمتؤملا اذه نم ةيصوت ىضتقمب ةملسملا تايلقألاو
 ساف يف دقع يذلا يمالسإلا ملاعلا ةيجراخ ءارزول رشاعلا

 تايلقألا دييأتب رارق ردص (9)( م914١  هل"؟48 ) ةنس
 ةملسملا تايلقألا اياضق تّلظ اذكهو « اهحافك يف ةملسملا
 . ةيمالساإلا تارمتؤملا مامتهاب ىظحن

 يذلا رشع يناثلا يمالسإلا ملاعلا ةيجراخ ءارزو رمتؤم يو

 رثؤملا قفاو « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب فئاطلا ةنيدمب دقع
 رمتؤم لامعأ لودج ىلإ ةملسملا تايلقألا عوضوم ةفاضإ ىلع
 ه١50١ ةنس لوألا عيبر يف دمع يذلا ثلاثلا ىمالسإلا ةمقلا
 . (؟)فئاطلاو ةمركملا ةكمب يرجحلا رشع سماحلا نرقلا ةقارشإ عم

 : ىمالسإلا ملاعلا ةطبار دوهج

 ةطبارل ماعلا نيمآلا ناكرحلا ىلع دمحم خيشلا ياعم مدقت
 ثلاثلا يمالسإلا ةمقلا رمتؤمل ةطبارلا ةركذمب يمالسإلا ملاعلا

 . هز" “ةمّب ةنس رخآلا رس قباسلا ردصملا )10

 . ردصملا سفن (؟)

 . ه) 48# ةلس بجر © ردصملا سفن (؟)

 هزة هذ لوألا عيب ر 5٠١ ةودنلا ةديرج (14)
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 ةرك لملاتنمضتو « ه١40١ ةئس لوألا عيبر يف فئاطلاو ةمرككملا ةكمب
 ًاريرقت تنمضت اك « ةرصاعملا ةيمالسإلا اياضملل ًايفاو ًاحرش
 تايلقألاو « نيبلفلاو يناطف يف ةملسملا تايلقألا تالكشم نع
 ةيبعشلا نيصلاو مانتيفو ٠ ايجوبمك يف ةيعويشلا لودلا يف ةملسملا
 نيملسملا عضو ةركذملا تنمضت كلذك . يايفوسلا داحتالاو ايفالسوغويو « رجملاو « اينامورو « ايراغلبو ٠ ةيقرشلا ايناملاو
 تايالولاو « اسمنلاو « نانويلا يف ةملسملا تايلقألا عضوو ريمشكب
 ىلع رمتؤملا ةيجراخ ءارزو قفاو دقلو . ايلاريساو «٠ ةدحتملا
 نمضت امك « هلامعأ لودحلا ةملسملا تايلقألا عوضوم ةفاضإ
 « (١)ةملسملا تايلقألاب ةصاخ ةرقف رمتؤملا نع رداصلا نايبلا
 اصل ةيباجيإ ًادوهج يمالسإلا ملاعلا ةطبار تلذبو « قبس ام
 ةروصب تايلقألا تالكشم تضرعف « ةملسملا تايلقألا اياضق
 يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ةيسيسأتلا ةنجللا تاعامتجا يف ةيرود
 تارايزب ةطبارلل ماعلا نيمألا يلاعم ماق امك ء ه45١ ةنس لنم
 ةطبارلا تمدقو « تايلقألا هذه اهيف شيعت يلا لودلا ضعبل
 تنيتو « ةديدع نطاوم يف ةملسملا تايلقألل ًايفاقثو ًايدام ًامعد
 تفرشأو « ةيلودلاو ةيمالسإلا لفاحملا يف ةملسملا تايلقألا اياضق
 عاضوأ ةشقانل ةيملاعو ةيل<م تاودن ةدع دّقع ىلع ةطبارلا
 . ةملسملا تايلقألا

 : ةدمحب زيزعلا ديع كلما ةعماج دوهج
 « ةملسملا تايلقألا نوئش دهتنسش »

 تايلقألا ةمدخس يف زيزعلا دبع كلملا ةعماج دوهج ترهظ
 ةيجراحلا ءاوزول يمالسإلا رمتؤملا داقعنا لالخ يف « ةملسملا

 )١( مو غم ةئس لوألا عيبر + « ةردنلا ةديرج .
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 يلاعم مدقت ثيح ( ماوؤا0/5  ه45١ 0 ةنس يف لوبنتسإب

 ةكلمملا ةفوكح ىلإ كاذنآ ةعماخلا ليكو فيصن هللا دبع روتكدلا

 (١)ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ءاشنإ عورشمب ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةسسؤك  ةعماجلا ماسقأ نمض هتناكم دهعملا ذخأو « ةقفاوملا تحتو

 « يمالسإلا ملاعلا يث اهعون نم ىلوألا ربتعت ةصصختم ةيمبداكأ

 « رصاعملا ملاعلا يف ةملسملا تايلقألا تالكشمو لاوحأ ةساردب م

 يعامتجالا عضولا نع مظنملا ثحبلا يف هفادهأ ترولبت دقو

 ماعلا يأرلا ظاقيإو « ةملسملا تايلقألل يسايسلاو يداصتقالاو
 « ةماع تايلقألا نطاوم يف ناسنإلا قوقح كاهتنا عنميل يملاعلا

 « ةيملاعلا ةيمالسإلا تامظنملاو دهعملا نيب قيثو نواعت قلخو

 « ةملسملا تايلقألل ةيمالسإلا ةيبرتلا لاجم يف ثحبلا زيكرتو

 تايلقألا لكاشمو عاضوأ ضرعت ةمظتنم تايرود رادصإو
 ءاملعلا ةفاضتساو ةملسملا تايلقألا نع تاودن دّقعو « ةملسملا

 لدابتو يركفلا نواعتلا ةدايزو « ةياغلا هذه قيقحتل نيثحالاو

 نيوكتو « ةملسملا ةيبلغألاو ةيلقألا قطانم يف نيثحابلا نيب ءارآلا

 دقو « ةملسملا تايلقألا لود نم نيثحابلا نم ةيعداكأ ةئيه

 تلمش تارشنو تايرود ةدع تايلقألا نوئش دهعم ردصأ

 . ةملسملا تايلقألا نع ثوحبلا نم ديدعلا

 : ةمركملا ةكم نم مالسإلا ءادن ةعاذإ دوهج

 دوهحلا يف ةمركملا ةكم نم مالسإلا ءادن ةعاذإ تمهسأ

 ًايانرب تصصخف « ةملسملا تايلقألا اياضق ةمدحل ةلوذمملا

 تكرتشا امك « ةيعاذإ تارود ةدعل ةملسملا تايلقألل آيعوبسأ

 )١( ه1؟48 ةنس رخآلا عيبد ء ةملسملا تايلقألا نوثش دهعم ةرشن .
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 ةيطختلاو تايلقألا نطاوم ضعب ةرايز يف مالسإلا ءادن ةعاذإ
 . ةملسملا تايلقألا صوصخب تدقع يللا ةيلودلا وأ ةيميلقإلا تارمؤملل ةيمالعإلا

 : ةملسملا تايلقألا تالكشم

 نرَقلا رجف نم عاعش لوأ عمف « مالسإلا رمع نم تضم ارق رشع ةعبرأ خبرات يف لمأت ةفقو فقن نأ ديفملا نم لعل
 ثداوح اهيلع كاع هنأ تان رك ذتسن يرجهلا رشع سماحلا
 عيباني مالسلاو ةالصلا هيلع مظعألا لوسرلا رّجف نأ ذنم ماسج
 هتقريساو رشبلا ةينانأ هترصتعأ ٠ بدجم رفقم ملاع ربع ةوعدلا
 تمطحو ةليذرلا لقاعم ةوعدلا تحاتجاف ٠ رشلا رطيسو مهلا هيف ترابساو 3 ةليذرلا ىصوف هأنند تداسو ةينئولا تافارخ
 ةوعدلا تيطقتساف « تاهجحلا لك يف لب ًايرغو ًاقرش ةوعدلا نايرس مامأ ةلوهذم فقي لوألا يرجهلا نرقلا داصح يف مأتم : يرشبلا زاجعإلا دح لصو يسابق نمز يف ةيدوبعلا لالغأ
 لوألا يرجهلا نرقلا عدوي نأ لبقف ٠ ىش ًامبأ توتحاو ًابوعش
 حتميو 2 نيصلا راوسأ قدي مالسإلا ناك « ةريخألا هماوعأ
 ىصقأ ىلإ لصيل يدنهلا طيحملا بابع رخمبو ؛ سلدنألا عالق
 ٌيضيِل ءادوسلا ةراقلا بلق وحن ةديدج ةقالطنا ةيادب اهنم لختيل ايقيرفأ يرش لحاوس ىلع زاكترا طاقن سسؤيو ايسآ بونج
 ةبروطا ربمأ ناميإلا ةوق مامأ ترابماف 0 اهتيلثو يحمبو اهقافأ

 نرقلا داصح ناكف « داهحلا تبذعتسا ددعلا ةليلق ةنمؤم ةئفب شورعلا تلزلزو مورلا تبلُغو . ىرسك شرع طّقسو سرفلا
 هتلتو « حلاصلا فلسلا ناميإ ةعور آعئار ةرجهلا نم لوألا
 مظعم ىلإ اهربع دتما مالسإلا نأ الإ « ةليصح لقأ تناك نورق
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 تدتما يمالسإلا ملاعلا فارطأ نمف « كانَنأ ةرومعملا عاقب

 نع ديعب اهتئيب نع بيرغ طيحمم طسو يف معاربلاك تمن رواحم
 تايدحتلا تناك م 6 ةملمسملا تايلقألا معارب مكلت «٠ 2 اماعمتج

 . ًانورق يمالسإلا ملاعلا بلق ىلع تمثج ةيبيلص بورح يف

 ةتهابلا اههالظ لازت امو « راشتنالا فقوو ةريسملا ةلقرع تلواح

 ةديعب اياوز يف عقوقتتف « رجفلا ةعشأ مامأ ليللا ةملظك ددبتت

 حانج تحن ءادوسلا اهلالظ رشنتف دوعتل ةنكادلا بحسلا زهتنت

 , ةقكلاذلإ ةملظلا

 2« ىطسولا نورقلا ىضوف ةوسق ةيساق تايدحتلا تناك دقل

 لهأ ىلع تابرضلا تدتشاو نييبيلصلا لفاحج ت تتأ برغلا نمف
 قرشلا نمو « سلدنألل تانعطلا تليكو 3 مالسإلا قرشم

 ام دقح « لوغملاو راتتلا وزغ يف ةلئمم « ةينئ ةينثولا لفاحج تتأ

 بلقلا دمص دقلو « ضيبانلا بلقلا ديري نيداضتم نيروحم يف

 معارب تلظو ًاميلس يضرألا دسحلا ىقبو تانعطلا صتماو

 انرصع يف تايدحتلا تنولت مث ٠ اهعضاوم يف ةملسملا تايلقآلا

 « داحلاإلا ةنحس يدترت ةراتف « ةفلتحم ةعنقأ تشبلو نهارا

 « ةنبهرلا بايث يبستكن ةثلاثو « ةداملا ةفسلف حش وتت ئرشأو

 نرقلا يب تايدحتلا ريصم نوكيس ام ىرت ةيلاب ةلهلهم سبالم

 هللاو ليحلا اذه ناحعاب نوهرم رمألا . ؟يرجهلا رشع سماحلا

 خومش انعاش فقيو « تابرضلا صاصتما ىلع هنيعي نأ لأسأ

 . هتديقع ءاقنب ظفتحمو « لوألا ليعرلا

 ملاعلا فارطأ يف ةيمانلا معاربلا , لثم ةملسملا تايلقألاو
 ؛ ءامنلاب اهدهعتو اهلاوحأ ىلع فّرعتلا انبجاو نمف « يمالسإلا

 نمو « بيلاسألا ىشب اهمعدو « ةديقعلا تابصخمب اهتيذغتو
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 فاوخلا ةددعتم ةملسملا تاملقألا تالكشمو « اهنوع يف نوكنف :.ةتاولكشم نم معاربلا مكلت هيناعت ام ىلع فّرعتلا انتابجاو ىلوأ
 : اهنمف ٠ ءاوهألاو هجوألا ةبعشتم

 ١ - ةئيسلا ةيداصتقإلا عاضوألا :

 شيعت ىلا لودلا نم ديدعلاف « لمعلا نيدايم يف ةقرفتلا ةجيتن
 لمعلا يف ةنيعم تالاجم نم تايلقألا هذه مرح ةملسملا تايلقألا اهب
 ضافختا اذه نع جتنو « كلذ يف ةصاحلا تاعاطقلا اهرياستو
 : تايلقألا ىملسم نيب تاراهملا صقن اذه ىلإ فاضي « لوخدلا
 رمألاو « تاراهملا باستكا محل حيتي امم نيينارصنلل بيردتلا صرف نم همدقت ام ببسب « ةيريصنتلا تاثعبلا سرادم ذيمالت قومتو
 اذه يف تايلقألل نوعلا ميدقت ةملسملا ةيبلغألا لود نم بلطتي
 يف نوملسملا لبقي عاضوألا هذه ةجيتنو بيردتلا نم فنصلا
 ةلاطبلا رشتنت وأ « ًارجأ لقأ تالاجم يف لمعلا ىلع تايلقألا قطانم
 ةجيتنو « ةقافلا نم ريثكلا يملاعيف 2 لوخدلا ىبدتتو ؛ مهنيب
 ةلقنتملا ةراجتلا يف لمعلا ىلع ًاضيأ نوملسملا لبقي ةقباسلا عاضوألل
 رشنل صرفلا حاتأ ةينثولا تاعامجلا نيب نيملسملا كرحتف « ةعفان ةراض برو « لاوجتلاو لقنتلا رمأ ىضتقمبو لياق لامسأرب
 , ايقيرفأ يرغ يف ةينثولا لئابقلا ىلإ مالسإلا تلقن يلا تاعامخلاا طشنأ نم ينالوفلاو ةسوهلا راجتف ٠ تاعامجلا مكلت نيب ةوعدلا
 نكلو « نيصلا يف ( ىوملا ) ةملسملا تاعامحللا عضو ناك كلذكو
 ةملسملا تايلقألا ءانبأ بيردتل ةينهملا سرادملا حتف نع ينغي ال اذه
 اولمصتو « ةيداصتقالا مهعاضوأ نسحتنتو مكوخد عفت رث يكل

 يذلا عيرسلا «يجولونكتلا»روطتلا اوبعوتسيو « ةيريصننلا تائعيلامامأ
 تايلقألا لود يف مهسفنأ نيملسملا طيشنت بجي اه « مويلا ماع حاتجبي
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 مهعاضوأ نيسحم يف يباسألا مهرودب مهتيعوتو ةملسملا
 طيشنت بجم ا « ةالابماللا فقوم نع ىلختلاو « ةيداصتقالا

 يغبنيو « ةملسملا تايلقألا لود يف ةيمالسإلا ةيعاتصلا تاسسؤملا

 ًاصوصخ ةملسملا تايلقألا فلخت بابسأ ىلع ةزكرم ةساردب مايقلا

 بجو «دنهملاك ءالؤه نم نييالملا تارشع مضت يلا لودلا ي

 يف بيصنب مهستل ةملسملا ةأرملا ىدل ةيلزتملا تاعانصلا عيجشت

 . ةرسآلا لخد

 ١ ةيميلعتو ةيفاقث تالكشم :

 قطانم يف يمالسإلا ميلعتلا بيلاسأ ىلع فرعتلا يغبني

 يف ييدلا مهميلعت نوقلتي نيملسملا ءانبأف  ةملسملا تايلقألا
 يف وأ «٠ تايلقألا لود ضعب يف دجاسملاب ةقحلم ةعضاوتم بيتاتك

 ةيمسرلا تالطعلا مايأ يف اهباوبأ حتفت ام دح ىلإ ةروطتم سرادم
 لود ضعب يف ةيعوبسألا ةلطعلل ةبسن « دحألا » سرادمب ىمستو

 اذهو « ءاسملا ُق ةينيدلا سوردلا ىقلت دق وأ « ةملسملا تايلقألا

 دق وأ ةمظتنم ريغ ةأزجم ةقيرطب ةيمالسإلا ةفاقثلا ىطعي بولسأ

 رمألاو 3 لولا ةينيدلا تاع رجلا اهعانبأ نيقلتب ةرسألا موقت

 موقي نمو « ءالؤه ىلإ مدقت يلا ةينيدلا ةفاقثلا ةيعون ىلع فقوتي
 ءانبأل اهب مدقت يلا ةقيرطلاو ؟ ةيمالسإلا هتفاقث ىدم امو ؟ اهب

 . ةينيدلا تامولعملا ليصوتل ةليسوك ةغللاو . نيملسملا .

 ةطيسبو ةفيعض اهنأ كش ال « ةينيدلا ةفاقثلا ةيعون صوصخبف

 ءالؤهو « ميركلا نآرقلا ءارقو دجاسملا ةمئأ اهب موققي ةيعونلا

 كلذ ىتاتيو « ةينيدلا مولعلا رئاس يف مهتافاقث ريوطت ىلإ ةجاح يف
 تاوذ لودلا ابي لفكتت حنمب مهمادقتسا وأ ةيميلعت تارود ةماقإب

 ةقيرطلاو ًايفاقثو ًايدام ةحاتملا تاناكمإلا ثيح ةيمالسإلا ةيبلغألا
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 تاعاس عصضب نم رك تيس ع ةينيدلا تامولعملا اب مدقت يلا

 كاردإ وأ ريسفتلاب ماملإلا نود ميركلا نآرقلا ظفح ىلع بصنت

 ًاضيأو « تايلقألا ءانبأ ميلعت ىلع ل فعض ببساذهو يناعملا
 بتكو « ةينيدلا تامولعملا اهب م دقت يلا تاغللا فالتخا ببس

 00 تبتك يلا ريسفتلا

 تحن ةفلتحم تاغلب ريسفتلا بتك دادعإ بلطتي رمآلاو 3: يناعملا

 ثيدحلا ىلع قبطني اذهو « ةصصختم تائيه لبق نم ةقيقد ةباقر
 تايلقألا ءانبأ نكمتيو اهتمهم ةينيدلا ةفاقثلا يدؤت ىبح « فيرشلا
 . ةزكرملا داحلإلاو كيكشتلا تالمح هجو يف دومصلا نم ةملسملا

 اذه يفلا وأ ينهملا وهو ميلعتلا نم رخآ عون كانهو
 قطانم نم ريثك يف هل دوجو ال لب سوملم روصق هب فنصلا

 نم عونلا اذه ةيريصنتلا , تاثعبلا تحاتأ دقو « ةملسملا تايلقألا
 رصانعلا قوفت صرف حيتي امم « ةملسملا تايلقألا قطانم يف ميلعتلا

 « مطوخد ىوتسم عافترا ىلإ يدؤي اذهو « لمعلا لاجم ين ةيحيسملا
 يطعت ةيريشبتلا تائعبلا نأ كش الو ٠ يدام ءارغإ هنع جتنيو

 ءانبأو «٠ سرادملا هذهب ةساردلا تا ريف للختت تاع رج يف اهفادهأ
 نع اوعنتمب وأ دهاعملا هذبب اوقحتلي نأامإ ةلاحلا هذه يف نيملسملا
 اذاملف « ةئيس جئاتن نيتلاحلا اتلكلو - يبيدلا زعاولا ةجيتن اوخد
 ةينيد داوم هللختت نأ ىلع ؟ ميلعتلا نم فنصلا اذه لثم حاتي ال
 كيكشتلا تالمح دض ةناصح يطعت ةسوردمو ةدودحم تاعرج يف

 لودلا يهو « ةملسملا تايلقألل ةينيد ةفاقث اهب م دقت ال لود كانهو

 1 ةينيدلا داوملا لاخدإب حمسي ال امم ماعلا هيلعلا ماظنف 1 ةيعومشلا

 تالمح نوملسملا هجاويو « اهب حومسم ريغ ةينيدلا س رادملا نأ اك
 لود كانهو مالعألا ةزهجأ لك اهيف ترخس ةزكرم ةيكيكشت

 اشه هلكيه راصو هطاشنو هتوق اهيف ةملسملا تايلقألا ميلعت دقف
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 ىلإ ] جاتحم رمألاو تايدحتلاو تاديقمعتلا مامأ ةريطخ ةيضقلاو ءاليزه

 . ةيد رملاةيميلعتلا عاضوألانم نوباعب نبذلا ءال ؤه لجأ نم دهمللا لذي

 ٠ ةملسملا تايلقألل ىعامتجالا ءانيلا :

 قطانم لخاد ةلصفنم قطانم يف شيعلل ةملسملا تايلقألا ليم

 نآشك ررحتلاو داحلالا اهنم بابسأل طالتخ إلا بنجتتو « ةيبلغألا

 ىوتسم ضافخنا ببس وأ « ةيبرغلا ابوروأ ُق ةملسملا تايلقألا

 ةملسملا تايلقألا مظعمف « تاعمتجملا هذه يف تايلقألا لوخد
 ضافخنال ةريقفلا ءايحألا نع نوثحبي ءالؤه ء نيرجاهملا لامعلا نم

 ريغ تايلقألا هذه دارفأ نيب طبارتلا نأ انك « اهب ةايحلا فيلاكت

 2 ةدودعم ةينيدلا مهتفاعثف اذل 1: :قيفألا نم مهمظعمو ظ مظنم

 مهنيكمتل ةينيدلا مهتفاقث ىوتسم عفر لئاسو نع ثحبلا بجبيو

 ةيبلغألا تاعمتجم ضعب ينو « داحلإلا تالمح هجو يف دومصلا نم

 ةجردل يثولا يدحتلاتالكشم زربت ةيلقألا اهطسو شيعت يبا

 فاعضإل حالسلا ةوقب ةملسملا تايلقألا ةمجاهم دح ىلإ لصت ةرفاس

 ةغلاب ةيداصتقا رئاسحخ ثادحإل وأ مع حسو مهتكوش

 ا ضرعتت يلا ةيمادلا ثداوحلاو دنحلا نم ينأت ةلثمألاو ةروطحلا
 ىرقلا وأ ندملاب ةينكس تاعمتجم يف اهلتكت مغر ةملسملا تايلقألا

 تايلقألا تاعامج نيب طبا ريلاف ثداوحلا نم "ير ىلعو « ةيدنهلا

 لكشب ةيمالسإلا تامظنملاو تائيهحلا ددعتتو « فيعض ةملسملا

 تامظنملاو تائيهلا ديحوتل ةسام ةجاحلاو « مهتدحو نم فعضأ
 لودلا يف ةملسملا تايلقألا تاعمتجم امأ « تائيبلا كلت يف ةيمالسإلا

 طغضل تضرعتو « ةوقلاب جامدنإلا اهيلع ضرف دقف ةيعويشلا

 ةتيمملا تابرضلا هيجوتو ةيمالسإلا اهتيصخش وحب ىلإ فدبي فينع
 اهروصب مالسإلا رئاعش ةيدأتل صرفلا ةحاتإ مدعو « اهعومجل
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 يف مالسإلل ةيساسألا دعاوقلا يف طيرفتلل ىوتفلا رثكتو « ةيقنل
 ةريعبم ديدحلا ملاعلا يف ةملسملا تايلقألا تاعمتجمو « دالبلا مكلت
 صرف حيتي امم اهعيمجت وأ اهطبارت بعصي ةعساش تاحاسم يف
 . ةيمالسإلا ةيصخشلا نع يعامتجإلا لزعلاو طلستلا

 : مكحلا يف ليثمتلا قح - :؛

 طغض لماعو « ةملسملا تايلقألا ةايح يف يرهوج رصنع اذه
 « ةملسملا تايلقألا قطانم ضعب يف ةيلخادلا عاضوألا رجف
 « نيبيليفلا نم ةلثمأ انيتأتو « ةفينعلا ةمواقملا تاكرحب هنع تمج ريف
 أمود ناكرأ نم وأ 4 كنالياتب يناطفو نداجوألاو انسرأفو

 . دنهلا نمو ةيقرشلا ناتسكرتلا نمو صربق نم تأت اهنأ اك ٠ ام روبي
 مكحلا يف ةيمالسإلا تايلقألا ليثمت قح ةيرهوج نع ةديدع ةلثمأ
 عافدلاو تاذلا تابثإ ةلواحم نع فشت ؛« ةيبلغألا تاعامج ىدل

 ريرقت ةلواحمو « ةيبلغألا طيحم يف ةملسملا تايلقألا نايك نع
 بابسألا امف « يلودلاو يلحملا ىوتسملا ىلع قحلا اذه زاربإو ريصملا
 ؟ . . اذه ىلإ تدأ يلا

 ةيمالسإلا ةيصخشلا دوجو تابثإ تاضافتنإلا هذه بابسأ زربأ
 ةراثإ رصنع ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم تبكف .٠ تاعامجلا كلتل
 اهطلستو ةيبلغألا ةنميه نأ اك « ملسملا ةيتاذ يف ةيمالسإلا نماوكلل
 ةيلقألا تاعامج نامرحو « ةيصخشلا هذه تابثإل داضم رصنع
 لا 32 ةاواسملا مدلعو فتئاظولا صعب ُْ لمعلا نم ةملسملا

 ع« يداصتقالا ىوتسملا فاعضإ ىلإ ىدأ اذه ةيندملا تامدحلا
 ةعومجم نأ اذه ىلإ فاضي « تاضافتنالل أ ريثم أببس حبصأف

 قيبطت عم ضراعتت دق ةيبلغألا اهضرفت يلا ةيعضولا نيناوقلا
 . ةيبلغألا و ةيلقألا نيب مادصلل رخآ لاجم اذهو « ةيمالسإلا ةعيرشلا
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 دقلف ةملسملا تايلقألا ضعبل ىخيراتلا ثاريملا نم ءاج رخآ ببس
 نأ لبق « الود تناكف لقتسم ىسايس نايك تايلقألا هذهل ناك
 يضاملا اذه نمف « ةملسملا ريغ ةيبلغألا طيحم يف ةوقلاب جمدت
 ديعت نأ لواحتو « اهلاضن خيرات ةملسملا تايلقألا ضعب دمتست
 تايلقألا بلاطمو . هب فرتعم يبايس نايك يف ةلقتسملا اهتيصخش

 قيرط نع ًانيمأ ًاليثمت مكحلا يف مهليثمت يف رولبتت ىلحملا ديعصلا ىلع
 مهليثمت كلذك « اهيلع ضرفت الو « ةملسملا ةيلقألا اهراتخحت تاوصأ
 نيبو مهنيب ةقرفتلا مدعو ةيددعلا مهتبسن بسح ةم احلا ةطلسلا يف

 ةطشنألاو تالاجملا ىتش يف ةكاحلا ةيبلغألا نم مهينطاوم رئاس

 بلاطت يمالسإلا ديعصلا ىلعو « لمعلا لاجم ين اميس ال ةيداصتقإلا
 ةيلودلا ةيمالسإلا تاودنلاو تارمت ملا يف اهليثمتب ةملسملا تايلقألا
 ةقالعلاو « اهنالكشمب فرئعي نأو ملاعلل انوص عمست نأ ديرتو
 لئاسملا رثكأ نآلا لكشت ةك احلا ةيبلغألاو ةملسملا تايلقألا نيب

 . ةيلودلاو ةيمالسإلا لفاحملا يف ةيلدحلا
 : فانصشأ

 ةبسنلاب ةملسملا تايلقألا مجح راهظإ ين فادهألا رولبتت
 ضعب ردقتو 6 نيملشملا ثلا لكشت انيح يمالسإلا ملاعلا نايكل

 يأ ةمسن 19,97١,٠٠١ ب ملاعلا يف نيملسملا ددع ةيبرغلا رداصملا

 تايلقألا ددع نوكيريدقتلا اذه ساسأ ىلعو /91"11//1419/1)١( ةنس
 ع« ةمسن نويلم 54٠ ةبارق يأ « ةمسن #7ةر,و٠الر ٠٠٠ ةملسملا
 تاهجحلاا نأ نم مغرلا ىلع نيملسملا عقاو نع لقي ريدقتلا اذه نأ ريغ

 ةملسملا تايلقألا ريدقت نأ الإ « اهتقدب ترهتشا اهنع رداصلا

 تعدل 7. 7ءمام" - 8[نواتس معمماعم مع/0614 ءاطضم- (1)

 عاملا كانت عزت 2, 27



 نيصلا يف نيملسملا ددع ردق دقلف « عقاولا نم لقأ نادلبلا ضعب يف
 (1) ريثكب عقاولا نم لقأ اذهو « ةمسن ١7,88٠,٠٠٠ سب ةيبعشلا
 ردق كلذك « يتأيس امك « نيصلل ةيمسرلا تاءاصحإلا فلاحي لب
 نم لقأ ًاضيأ اذهو ةمسن(59,8)0٠1ه,٠0٠٠ ب دنلا يف مهددع
 (١94ر11,6#٠٠ ينايفوسلا داحالاب مهريدقت ءاج امك ٠ عقاولا
 اذهل  ةديدع ةلثمألاو « مهددع ةقيقحل ًاضيأ نبغ اذهو ةمسن
 , ةمسن نويلم 40١ ىلاوحب نآلاملاعلا يننيملسملا ددع ردقي نأ نكمي
 . ًايرقت ددعلا اذه ثلث ةيمالسإلا ةيلقألاو

 تاياقألا نطاوم ىلع فرعتلا ثحبلا اذه فادهأ نمو
 للضت يلا لودلا ضعب يف وأ ةملسملا ريغ ةيبلغألا لود يف ةملسملا
 : ةيلقأ لطابلاب مهنم لعجنو ةيربكأ نولكشي ثيح مهتصح ةقيقح
 اياوزلا ىلإ فرعتلا نكمي ةملسملا تايلقألا قطانم ىلإ لوصولابو
 كلتل ةيفارغحللا حمالملا زاربإو مهئاطوأ لخاد اهيف نوشيعي يلا
 ةملسملا تايلقألا لودل ةيفارغحلا حماللا ضرعو « اياوزلا
 . ةماع ةروصب

 ةيفيكل زجوم يحيرات ضرع ميدقت ثحبلا اذه فادهأ نمو
 اولقن نيذلا ةاعدلا زربأو « تايلقألا نطاوم ىلإ مالسإلا لوصو
 ُْق مهراودأ ىلع فرعتلاو « ةديعبلا عامصألا كلت ىلإ مالسإلا
 بحي ةيمالسإلا ةمألا خيرات نم ءزج اذه نأب ًانايإ ٠ ةوعدلا ثب
 . ةمألا هذه ءانبأ هفرعي نأ

 تايلقألا تالكشم ىلع فرعتلا ثحبلا اذه فادهأ نمو

 ,ى هءا#خ : ص «٠ قياسا ردصملا 000

 . هءر : ص .٠ ردصملا سفن 69
 . هؤه : ص ع. ردصملا سفن (*)
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 ةاناعملا ىدم روصت نكمي ىبح « نايعلل اهراهظإو « ابءابسأو
 وأ نوعلا ميدقت نكميو « ةملسملا تايلقألا ءانبأ اهنم ىبساقي ىلا
 . ةملسملا ةيبلغألا لود بناج نم جالعلا

 ىدل ةملسملا ةيلقألا توص عامسإ ثحبلا اذه فادهأ نمو

 تاعامتجالا وأ تارمتؤملا يف مهليثمت نكمي ىتح « ةملسملا ةيبلغألا

 هنم يناعت ام ىدم ماعلا فرعيل ةلواحم يف « ةيلودلا ةيمالسإلا

 يف سيلو « ال لولح داحيإل ةحورطم ةيضقك ةملسملا تايلقألا

 « مهناذ نع ريبعتلا وأ ليصوتلا لئاسو مادختسا اهباحصأ رودقم

 ةلثمأك تايلقألا هذه ناطوأ نم ةفلتخم ءاحنأ يف تاضافتنالا زربتو

 . ةاناعملا ملظ ىدم رهظت ةديدع

 تاماعد ىلع يب يميلقإ ساسأ ىلع هضرع ين ترس دقلو
 يف تأدبو « ىلاعلا تاراق عقاو نم ةملسملا تايلقألا تاعمجن

 ايلا ريسا ينراق يف ةملسملا تايلقألا لاوحأ ضرعب لوألا ءزحلا

 مكلت ايقيرفأ يف ةملسملا تايلقألل يناثلا ءزحلا تصصخو ء« ايسآو

 ابوروأب ةملسملا تايلقألل ثلاثلا ءزخلا تدرفأ امنيب « ةملسملا ةراقلا

 . نيتكيرمألاب ةملسملا تايلقألل عبارلا ءزحلا مث

 5ك 04 قيفوتلا يلو هللاو

 ركب ديجملا دبع ديس

 ها٠:5؟ ةدجح

 ؟
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 ايلارتسا يف ةملسملا ةيلقألا

 هنم يبونحلا فصنلا يف دجوت « ملاعلا تاراق ةسداس ايلا ريسا
 اهلحاؤس لطتف « يدنهلاو يداها نيطيحملا نيب لصفتو « ضرألا
 نيب رصحنتو « يناثلا ىلع ةيبرغلا اهلحاوسو « لوألا ىلع ةيقرشلا
 ةريزج يهتنت ثيح ًابونج نيعبرأو ثالثو « ةرشع ضرع ينرئاد
 ةعبرأو ةثئامو رشع ةسمخو ةئام لوط يطخ نيبو « اينامست
 ةعبس ايلارتسا ةحاسم غلبتو « شتنيرج نم قرشلا ىلإ نيسمخو
 بسح اهناكسو « ًاعبرم أرثم وليك نينامثو نيتنثاو ةثامتسو نييالم
 )١( ةمسن 1١4708٠١ م٠198 7 ه٠16١ ةنس تاريدقت

 : مكحلا ماضخشن

 تايالو تس مضي ( يداحنا ) يلارديف ماظن نم ايلا رتسا نوكتت
 . دنالزنيوكو « ايروتكيفو ء زليو ثوس وين يه نيتعطاقمو
 ةيلامشلا ةعطاقملاو « اينامستو « ايلاريسا برغو ؛ ةيبونحلا ايلا ريساو

 ةمصاعلا ناكسو « اربنك داحنالا ةمصاعو : ةمصاعلا ةعطاقمو

 نييالم ةثالث اهبناكسو يندس ندملا ربكأو « ةمسن نويلم عبر يلاوح
 . (؟) نانويلم اهناكسو نروبلم مث « نويلم عبرو
 : اهفانشتكا

 ' رشع عباسلا نرقلا ىح ةلوهجم ةراف املا ريسا تلظ دقل

 يدنلوهلا نامست عاطتسا م1545 ه٠ ةنس يفق ؛ يداليملا

 لع ظورمزو عمم طممتع 1980-71 0 5 0(

 1ع معجب ظمعز ل ممعل13 06 770110 - 6همعمورمأإل 2. 4 )س0(
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 ةراقلل الماك أافشك ققح ملو « ةيبونحلا اهلحاوس ىلإ لصي نأ

 نأ كلوك سميج نكمت نرق نم رثكأب كلذ دعبو « ةيلارتسالا

 ينس نيب اهب ماق تالحر ثالث يف ايلارتسا لحاوس مظعم فشتكي

 . م٠18١  هاا١ؤه و ماالتى1- ه7

 «٠ ركبلا ةراقلا رامعتسا يف يناطيربلا لالتحالا طشن كلذ دعب

 ىفنم ايناطيرب اهذخناو ةيناطيرب ةرمعتسم ىلإ ايلارتسا تلوحتو
 م1101 ه19"117 ةنس ىح ريغت نود اهعضو لظو « نيمرجملل

 « يلاريسالا ثلونموكلا ةنوكم تارمعتسم تس تدحتنا امدنع

 اربماك ةنيدم تريتخاو « تايالو ىلإ تسلا تارمعتسملا تلوحتو

 ىلإ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ايلارتسا تلخد مث « داحنالل ةمصاع
 ممألا ةيصغ 5 أوضع كعضا ب رخل كعب و ايئاطي رب بناج

 )١١( . ةلقتسم ةلودك ةدحتملا

 : ضرألا

 ىلإ ةراشإلا تقبس ام ةعساش ةحاسم مضت ايلارتسأ ضرأو

 يل رغلا مقا : : راسل ةفلتخم ًاناولأ عمجت اذل «٠ كلذ

 « ةراقلا ءازجأ مظعم مضت ٠ عاستالا ةميظع ةبضه نم نوكتي

 لنودكم لابج لثم ةيلبج لسالس مضتو « تايالو ةثالث لمشتو

 نم ةددعتم ءاحنأ يف ةرشتنملا لابحلا نم ديدعلا امهريغو « رملابو

 ةعساو يراحص ةيلبخلا لسالسلا هذه رصحنو « ةبضحلا هذه

 ةبضهلا نم ينرغلا مسقلاو « ايروتكف ءارحصو نسبج ءارحصك

 (؟) . ًاعافترا رثكأ ركذلا ةفلاس

 )١( ص ء« ةيمسوملا ايسآ « نينعلا وبأ نسح 844 .
 ص ء« قباسلا ردصملا (؟) 5١4 .
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 دتت و ةيقرشلا تاعفترملا لسالس دجوت ايلارتسأ قرش ينو
 2 ةراقلل قرتغلا لحاسلا يزاوتو « بونحلا ىلإ لامشلا نم

 مسقلا يفو « ةيرهنلا يراجملا اهعطقت ةيلاع مسقلا اذه ي لابحلاو
 برغلا نم اهدحمو © ىطسولا لوهسلا » ايلا ريسا نم طسوألا

 ةيبرغلا حوفسلا قرشلا نم اهدحبو « ةبضهلل ةيقرشلا فارطألا

 ةعومجم نم ىطسولا لوهسلا نوكتتو « ةيقرشلا تاعفترملل

 ؛ ريأ ةريحب ضوحو جنلرادو يرم ضوح لثم ؛ ضارحأ

 دتمن ةيبوئحللا لوهسلا « ايراتنيراك جيلخ لوح ةيلامشلا لوهسلاو
 )١( . ةراقلا بونج ىصقأ يف

 ّ حاسنلا

 فصنلا يف اهلماكب دتمت ثيح اهخانم يف هرثأ ايلارتسا عقومل
 « ضرألا نم يلامشلا فصنلا نع اهيف فاتخت لوصفلاف « ينونحلا
 روهش دشأو « ايلارتسا نم ةريبك ةحاسم ىلع فاحلا خانملا رظيسيو

 يو «٠ ةراقلا نم ينونجلا قاطنلا  رياربفو رياني ةرارح ةنئسلا

 عونتو ©« ربمسيدو ربمفون ةرارح روهشلا كب يلامشلا اهقاطن

 اهسيراضت فالتخاو ةراقلا عاستا مظع ببسب ةيخانملا طامنألا
 ةيبونحللا فارطألاو « راطمألا ريزغ 0 ال
 0 دوسيو ع طسوتملا رحبلا م حانمب هيبش خانم عتمتت ةراعلل

 )0 طسوألاو يبرغلا مسقلا خانم يوارحصلا

 ا ا

 حا. 58١ ص ىلإ ٠6” ص « قباسلا ردصملا « نيئعلا وب أ نسح (؟)

 ؟ مى



 ع ةمسن ١49958٠٠١ يلاوحب نوردقي ايلارتسا ف ناكسلاو
 : دالبلا لهأ نييلصألا نييلا رتسالا نم ةريغص ةيلقأ ددعلا اذه نم
 نم رثكأ ىضاملا يف اوناكو « ةمسن فلأ نينامثب مهددع ردقو
 ثالتب يداليملا رشع نماثلا نرقلا ُق مهددع ردق دقلف « كلد
 ايلا رتسا ناكس نم ةيبلاغلاو « صقانت يف مهف ء )١( فلأ ةئام
 تايسنج نم يقابلاو ٠ نييناطيربلا نم مهبلغأ « نيرجاهملا نم
 ينونحللا مسقلا يف ناكسلا عمجتيو « ةفلتخم ةيويسآو ةيبوروأ
 . يبرغلا ينونحلاو يثرشلاو

 : ىرشبلا طاشنلا

 ءارث ببسب ةعونتمو ةميظع ايلارتسا يف ةيداصتقالا ةطشنألاو
 « لوألا ماقملا ين يتأت ةيعارزلا دراوملاف « ةيداصتقإلا دراوملاب ةراقلا
 نم ًانويلم ١5 ىلع ديزت بوبحلا ةعارزا ةصصخملا ةحاسملاف
 ةفعاضمب حمست اهتاناكمإو ةراقلا فورظ لازت الو « تاراتكملا
 ٠١80٠٠٠١ ىلإ لصو حمقلا نم اهجاتنإو « ةيعارزلا يضارألا
 ايلا رتسا عضتف ةيناويحلا ةورعلا امأ م٠118 /ه٠٠4١ ةنس يف نط
 نم اهتورْتَف « ةيناويحلا ةورثلل ةجتنلا لودلا مهأ فاصم يف
 ربتعتو « ًانويلم 78 ةيشاملانمو « ًانويلمنيثالثو ةثالثو ةئام مانغألا
 ديدحلا نم « ةمهم ةيندعم تاورعب ةعتمتملا لودلا مهأ نم املا ريسأ
 نم ربتعت اك ٠ ةضفلاو بهذلاو محفلاو كنزلا « ساحنلاو
 (؟) . ةيئاذغلا داوملل ةردصملا لودلا مهأ

 رع معزا 8دعز نا 0عل12 04 70:10 0عموجدجاطإل - 2.3772 )١(

 116م 1002 78632 طوملاع 7و1. 1 1982 - 2. 59. 69|
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 ؟ ايلارتسا ىلا مالسإلا لصو فيك

 . نيدفار قيرط نع مالسإلا اهلصو

 : لوألا دفارلا

 نبي رشعو عبسو نيتئامو فلأ ةنس يف مالسإلا لوصو لوأ ناك

 ةصق ةقطنملا هذه ىلإ مالسإلا مودق ءاروو ء« ماله ٍةيرجه

 يايفلا ىلإ نيملسملا تلقن يبل ةليسولا ةذه « لبإلا اهساسا ةبيرغ

 ةيلا ريسالا تاطلسلا تمدقتسا ةركدذ .ةراشلا ماعلا يفف :ؤ 2 رافملاو

 فاشتك ال اذه ناك « المج نيرشعو ةئامو ًالاّجج رشع ىبا

 نيمداقلا لئاوأ نم نويناغفألا ناك املو « ةيلا رسالا ءارحصلا لهاج
 5 0 عم ينفآي نم لك ىلع ناغفألا مسا نويلا رتسالا قلطأ اذل
 اريإ ودنهلاوناتسكاب نم ةلابألاو لبإلا دال نم مغرلا ىلع اذه
 00 ء )١( ناغفأ نم الدب ( ناغ » ىلإ كلذ دعب مسزلا رصتخا 3

 ين فوشكلاو لقنلا يف مدختست لمج 4٠6 ةيبرغلا ايلارتسا يف
 لمج 5٠6 ةيبرغلا ايلارتسا تدروتسا لب « يضاملا نرقلا رخاوأ
 .( مارككالا ها18"9ه)و ( م1815 هال ) ينس نيب

 )١(. لامحلا عم ناغفألا مدختساو

 نيملسملا لحأ عاطتساو 4 نيلامحلاولامحلا مادقتسا رمتساو

 نأ عاطتسا ء ( دودولا دبعل ١» فيرحن هلعلو يداولا دبع وهو

 « ةذحأو ةعفد نيلامحلا نم ًاريبك ًاددعو لمج ةئامسمخ مدقتسي

 . ىلا ريسالا ىتالسالا داحتالا نع ةرداص ةرشن ()

 لومضم] 1طهكاننناع 01 ةاسماتس الممتاز فكقدنتك )٠١( .1١01
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 نرقلا فصتنم يف ايلارتسا يف دادزي نيملسملا ددع ذخأ اذكهو
 يب اولمع ةيفشكلا مهتمهم بناج ىلإو ع« يرجهلا رشع ثلاثلا
 غلبو 4 نييلاربسالا ريدمتو ةقث لحم اوناك مهتنامألو « ةراجتلا

 لصو ه715١ ةنس يو 2 م١٠“ هاإ؟989 ةنس ِق نيملسملا دهدع

 . )١( ًاملسم 5599 ىلإ ددعلا
 قرط ربع تايلصملا نم ديدعلا لئاوألا نوملسبملا دبش: 3و

 سيلأو انيرفو ديلدا ندم يف ايلارتسا لخاد اهوكلس ىلا لفاوقلا
 قرط تناكو « ةرشع اهوديش ينلا دجاسملا ددع غلبو « ىرمو

 بونحلاا نم ايلا رسا ةراق ربعت نرململا ايي يبل لفاوقلا

 ةيلامشلا ةيالولا دودح ىبحو ايلارنسا طسو ىلإ ثبازيلأ ءانيم برق
 ( له نكورب ) نيددعتلا قطانم برق ةيلارتسالا ءارحصلا قرش نمو
 اوديشو ©« ثرب ةنئيله يف : مهنم ديدعلا ماقأو « ايلارثسا برغ ىلإ

 يبو 2 مورب ةنيدم يفو - م1808 1808 ةلس يف ًادجسم اهب
 © ةب رجعه نينامتو عبسو نيتئامو فلأ ةنس يو ؛ يدرامل وك

 لاجر نم ًاددع نييلارتسالا نيفشكتسملا نم ةثالث بحطصا

 ثرب ىلإ قرشلا يف سيلأ ةنيدم نم ةلحر يف نيملسملا لفاوقلا
 قرشلا نم ايلارتسا ربعي يثرب طخ لوأ دل كلذو ٠ برغلا يف
 فلأ ةنس يفو « لامشلا ىلإ بونحلا نم كلذكو «٠ برغلا ىلإ
 نيملسملا نم لفاوقلا لاجر مهسأ « ةيرجه ةرشع عبرأو ةثامئالثو
 سيلأو ديلدا نيب « ةيلارتسالا ةراقلا ربع يديدح طخ لوأ دم يف

 ناغفأ ةملكل راصتخإ وهو ( ناغ ) مسا هيلع قلطأو « جن ريس
 . (؟) نيملسملا لفاوق ىركذل ًاديلخت

 ىو. نمرتلا ةلخ للا رثبألا ىذانالا داعالا ةرقت ()
 لوألا عيبر « ةملسملا تايلقألا نوتش دهعم ةرشن +- قباسلا ردصملا )١(

 ٠ ىبرعلا ةلجم + قباسلا ردصملا ل 0ان:1121 1112[1[125 بع مز خوه ةنس

 ل ا مه] 896 هلس بمس
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 لغتش تاالصاوملا لئاسو تمدقتو لبإلا مادختسا كرت : الو

 عيتجلا ىلا انوا ندعو ةراجتلاك ىرخأ فرحب نوملسملا

 ذنم صقانتلا يف مهددع ادن مهدالب ىلإ اوداع وأ يلا ريسمالا

 مالسإلا لصويذلا لوألا دفارلا اذه ناك م  ها789١ ةنس

 داورلا نم ديدعلا ءامسأ خبراتلا دلخو « ايلارتسا ىلإ هقيرط نع
 مهنمو ؛ ةيفاشكتسا ةلمح داق يذلا « شيورد لثم لئاوألا

 1 ا ا ا ا

 : مهددع لصو م1881  ه17١# ةنس يفو « ًاملسم 5
 لل دج ل را ١  ه19١ ةنس قو « ًاملسم 00٠0#

 + املي 556 -لا

 ّ ىناثلا دفارلا

 نيهلعملا ةرجتح ف لطعش ريثأت ىوقألا وهو يناثلا دفارلا امأ
 « ةييرقلا قطانملا نم ةرجملاك ايلا ريسا ىلإ ةديدع راطقأ نم

 نم ةرجطلاو « اهي ودنا نمو « ناويبلاو ةديدحلا اينيغ لثم

 0 ا ا ع

 ي تارجملا هذه تأدب دقلو . ايفالسغوبو « اينابلأو ء رصمو

 « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةيادب ىبحح ترمتساو ء ه١ ةنس

 ةرجاهملا ةملسملا رصانعلا تناكو « اهدعب تداعو « تفقوت مث
 ذنم ثدحأ تارجه تأدبو . يهملا ليهأتلا نم ةيلاع ةجرد ىلع
 كارتألا نيملسملا نم ددعل حمس امدنع م14 د م1795 ةنس

 ةيمالسالاو ةيب رعلا بوعشلا نم مهريغو فاللسغوبلاو نابلألاو

 نيبويسالا بالطلا نم ريبك ددع اهيلإ دفوو « ايسأ قرش بونج نم

 )١( . ةرجطلا ةجيتن نيملسملا ددع دازو

 )١( ردصملا سفن «© ىبرعلا ةهلجم .

 لف
 ايلارتساو ايسأ يف ةملسملا تايلقألا (؟) م



 : ايلارتساب نيملسملل يفارغجلا عيزوتلا
 « ةيلارتسالا ةيمالسإلا سلاجملا داحتا نع رداص ريرقت يف

 ةيسنج 7 نم نوئوكتي « فلأ نيسمخو نيتئاع نيملسملا ددع ردق
 « زليو ثوسوين ةيالو يب ًافلأ نورشعو ةئام ددعلا اذه نم
 ةيالو يف ًافلأ نونامتو يتدس ةنيدم يف ًافلأ نوعست مهنم شيعي

 حضتيو « نروبلم ةنيدم يف ًافلأ نوعبس مهنم شيعيو « ايروتكيف
 يندس ينيدم يف ايلارتساب نيملسملا فصن نم رثكأ نأ اذه نم

 , ايلا ريسا نم ةفلتحم تاهج يف نورشتني نيملسملا يقابو « نروبلمو
 ةعوفرملا امتركذم يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ةماعلا ةنامألا تبلاطو
 نيملسملا دم ةمركملا ةكمب كلاثلا يمالسإلا ةمقلا رمتؤم ىلإ

 تاغللاو ةيزيلجنإلا ةغللا نوديحي نيذلا ةمآلاب دناليزوينو ايلارتساب
 )١( ةيمالسإلا مهناعورشم مامتإل مزاللا لاملاب مهمعدو « ىرخألا

 : ةيمالسالا تائيهلا

 ةموكحلا اهب تفرتعا « ةطشن تامظنم ايلارتسأ ىف نيملسملل
 « يمالسإلا ميظنتلا اذه سأر ىلعو « ه١ 95 ةنس يف ةيلارتسالا
  نروبلم ةنيدمب هرقمو «*ةيلارتسالا ةيمالسإلا سلاجملا داحتإ"

 « ةيلاريسا ةيالو لك نع ًالثمم داحنالا ميو ؛ يندس يف عرف هلو

 داحنإ"اذه ىلإ فاضيو « ةيالو لكب ةيلحملا سلاجملا داحنإ هعبتيو
 « ةعست ةيلاريسالا سلاجملا ددعو*ةيمالسإلا ةيبالطلا تايعمجلا
 . اهل ةعباتلا قطانملاب ةراقلا جراخ ةثالثو ةيلاريسالا ةراقلا يف ةتس

 ؛ ةريزحلا ةديرج + ىلارتسالا ىمالسإلا داحتالا نع ةرداص ةرشن )١(

 . هإ1١٠4١ ةنس ىلوألا ىدامج ٠
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 ( جذومن ) ايلارتساب يمالسالا زكرملا

 ادلارتساد ةيمالسالا زكارماو دحاسملا

 ديلدا ةنيدم يف الوُأ يب « دجاسملا نم ريبك ددع ايلا ريسا يف
 ىلإ ترد ةنيدم يف دجسم م 2 ةرشع عبرأو ةئامالثو تلا هك

 لعب دحاسملا ددع ريكو ©« نيرشعو نامتو ةئامتالثو نلأ ةنس 5

 « ةيمالسإ زكارم ةثالثو « دجاسم ةثالث يندس ةنيدم ىفف « كلذ

 اربنك يف دجسمو « زكارم ةثالثو دجاسم ةثالث نروبلم ةنيدم تو
 دجسمو سيلأ يف رخآو نوراد يف زكرمو دجسمو « ًاضيأ زكرهو

 دجسمو « اينامست ةريزج يف نادجسمو « ثرب يف ىمالسإ زكرمو

 . زكرمو دجسم نيسرب فو « لساكوين ي يمالسإ زكرمو

 لاسرإو ةيلودلا ةيمالسإلا تارمتؤملا ف كارتشالاب ايلاريسأ يف

 . ةيمالسإلا بتكلاب مهدمو « مهيلإ نيملسملا ءاملع نم نيرئاز

 : ةيمالس الا سرادسملا

 ةمدخل ةريبك دوهجي ةيلارتسالا ةيمالسإلا سلاجملا داحتإ موقي
 نيملسملا ءانبأ ميلعتل سرادملا ءانب اهمهأ نمو « ايلا رتساب نيملسملا
 فلأ ةئام نيملسملا لافطألا ددع غلبيو ايلارتسا ءاحنأ عيمج يف
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 داحنإلا هب موقي يذلا دهحلاو « ملسم فلأ 50٠ ةلمج نم لفط
 اذه بوذي ال ىح , ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع ةظفاحملا ىلإ فديبم

 لئاؤألا نيمنتملا تلح اك + نيل, ريسالا ناكسلا طيحم يف ليلا
 نيتسردم ءانبب داحنإلا ماق دقلو « ايلارتسا ىلإ مالسإلا اولقن نيذلا

 يو « ١-0 دج وب ثثيح « يلدس ةنيدم ف نيتيمالسإ

 ةسردم تيمسو « ملسم فلأ 7١ دجوي ثيح نروبلم ةنيدم
 , دهف كلملا ةسردم نروبلم ةسردمو دلاخ كلملا ةسردمب يندس
 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهمدقت يلا ةروكشملا تاعربتلل ةجيتن اذهو

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب دلاخ كلملا ةلالج هل روفغملا مدق دقو

 اذه صصخو ؛غ املا ريساب نيملسملل هنم ةدعاسم رالود نويلم

 تمدق امك « ايلارتساب ةيمالسإلا سرادملا ءانب يف ماهسالل غلبملا

 . (١)ايلاريسا يملسمل ةيفامثو ةبدام تادعاسفم جيلحلا لود

 - فحصلا

 تارعتو تاالحم ةدع يلا ريسالا يمالسإلا داحنإلا ردصي

 نيرهش لك ردصتو رانملا ةلجم اهنم « ”ةقرالاو ةيولضألاو ةمرعلاب

 اك « ةيفالسغويلاو ةيكرتلاو ةيزيلجمإلاو ةيب رعلا يه تاغل عبرأب

 3 مالسإلا ١ اهمسإ نيملسملا بالطلا داحنإ نع ةيرهش ةرشن ردصت

 اذهل ةصصخملا تايناكمإلا ةلق :م مغرلا ىلع اذهو . « رونلا » ةلجمو

 . (؟)يلاريسالا يمالعإلا لقحلا

 3 قباسلا ردصملا )010

 ديسلا عه هاَقل . ثا ١ ٠# ةنس ىلوألا ىدامج ٠٠ « ةريزحلا ةديرج (؟)

 ةرونملا ةنيدملا ةديرج ل4. « ىلإ ريسالا ينالساإلا داضألا ناقعمم١ ةينس الا قيفش

 . ه)١4.1 ةنس بجر +١ دحألا
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 دئاليزوين يف ةملسملا ةيلقألا

 « م1509  ه111/ ةنس يف رهظ داحنإ نم دناليزوين نوكتت
 لامش يب امهادحإ نيتريبك نيتريزج و تايالو 4 مضيو
 يرخألا ةريغصلا رزحللا نم ًاددعو « ىرخألا
 تاريدقت يف اهناكسو ًارتموليك اني ا غلبتو
 ةمصاعو 2« ةمس "ل الهرء٠* : ماورا1-- هك ١ ةنس

 م ماعلا سفن يف اهباكس ددع ردقيو «٠ نجنلو هس

 م1981 1401-0 ةنس يف اهناكسو دنالكوأ اهندم ريكأو ةمسن
 )غ1( ةمسسنل 1

 :عقوملا

 ء يداحلا طيحملل ينرغلا يبونحلا فرطلا يف ؛ لناليزوين دجوت
 نيد كدنالب زوين رزج رصحنتو « ايلا ريسا نم يرخلا فون يو
 يهف 1 ةيتاوتسالا ةرئادلا تباوئج م ؛ 00 ضرع ينرئاد

 . ايلارتسا لثم كلذ يف اهلثم ينونحلا ضرألا فصن عابتأ نم

 : اهفانشتكا

 فاشتكال ةرصاعم ةريفف يف دناليزوين رزج تفشتكا
 (؟)م15147؟ ةنس هتلحر يف يدنلوهلا نامست اهفشتكاف « ايلا رثسا
 لعب يناطي ربلا كوك سميج كفشكلا اذه دكأ 9 2 هأ همها

 ع جر مرجو تعور طوهأع /0أ. 2 1982 2 3. 1(

 . ص « ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نسح (؟)

 ندي
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 امدنعو « يناطيربلا رامعتسإلا اهيلإ فحز مث « نرقب كلذ
 « نييزيئيلوبلا ١ نم رزحلا هذه ناكس ناك نويناطيربلا اهلصو
 نولكشيو ايسآ يرش بونج ناكس يروملا مهنم ردحنيو
 . كنالب زوين ناكس نم 301

 رثك دناليزوين رزج ىلع يناطيربلا رامعتسالا ةنميه دعبو
 بيصنلا نييناطيربلل حبصأو « اهيلإ نييبروألا نيرجاهملا ددع
 . (19دناليزوين ناكس نم ربكألا

 : ضرألا

 ةبباشتم ةيسيراضت تامس يف كرتشت دناليزوين رزج ضرأ
 ةريزخحللا لابج فرعتو « نيتريبكلا نيتريزحلا طسوتت تاعفترملاف
 ةيلبج لسالس نم نوكتتو « ةيبونحللا بلألا لابجي ةيبونحلا
 فال آ ةثالث نم اهنم لك عافترا برقي البج ةرشع عبس مصن

 طيحتو ةأشنلا ةيناكرب ةيلامشلا ةريزخلا لابج مظعمو « رم
 راوحجب لوهسلا هذه لتمتو 3 نيثريزحلا ُُق تاعفت رملاب لوهسلا

 . (؟)ةيديلخلا ةيرعتلاب رزحلا تاعفترم ترثأت دقلو ٠ لحاوسلا

 : خانأما

 نكلو « يرزحلا لدتعملا عونلا ىلإ يمتني دناليزوين خانم
 ماظنو معقوملل ًاعبت رخآل ناكم نم ةيخانملا فورظلا فلتخ
 هبش وهو « ةيلامشلا ةريزحلا نم يلامشلا مسقلاف « سيراضتلا
 يئابو «٠ طسوتملا رحبلا خانم طمنل يمتني « دنالكوأ ةريزج

 1ع معجب معز لو معلند 0, 70101 (0عممعهمأطإ 8. 8 )3(

 . قباسلا ردصملا 58 ص « ةيمسوملا ايمآ ٠ نينيعلا وبأ نسح (؟)
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 يب طقست راطمألا داكتو درابلا لدتعملا عونلل يمتنت رزحلا
 قوف لقتو ةيبرغلا قطانملا يف راطمألا دادزتو « ةنسلا روهش

 . (١)ةيقرشلا لوهسلا
 : يرشبلا طاسشنلا

 نلف: + ”تاناغلاب :ةينغ .سيلطلا تابنلا نه دخايزوبلا تاورث
 نازلا تاباغ كانهو « ةيضفنو ةيرادم هبش تاباغ لامشلا
 يطغت ةيبشع تاورث ىلإ ةفاضإلاب اذه « ربونصلاو طولبلاو

 ةعارزلل ةلباق تاحاسم هددووف لدجوتو «© ةعساو ثاحاسم

 عمو « ةعارزلا نم رثكأ يي ىعرلاب نومتبي نييدناليزوينلا نأ ريغ

 لصوو « ةردذلاو ريعشلاو حمقلا دئاليزوين تالغ نمف كلذ
 (؟)سأر نويلم "ال مانغألا ددعو « نييالم 8 ةيشاملا ناعطق ددع

 : ؟ دئاليزوين ىلا مالسإلا لصو فيك

 5 ملف « ةياغلل ثيدح ةقطنملا هذه ىلإ مالسإلا لوصو

 نيملسملا ةرجه تأدب دقلف « ةنس ةرشع ثالث ىلع ةينمزلا ةرفلا
 لصو كلذ عمو « ه٠8١ ةئنس دعب دناليزوين ىلإ ةريبك دادعأب
 نوملسملا لصو دقلو « فالآ * ىلإ دناليزوين يف نيملسملا ددع
 , يجيف رزج نم اميسال ايسآ يرش بونج نم تارجه يف
 لصأ نم نييدناليزوينلا نم ديدعلا ملسأو ةوعدلا يف اوطشنو

 . ”)يدروأ

 ةقطنم يف « قطانم ثالث يف دناليزوين يف نوملسملا عمجتيو

 "ب٠ ص قباسلا ردصملا )010

 "15م طيسمرو )عمن طمماع 1980 2. 1058 701. 2 )2

 « ةرشن » هدناليزوينب ةيمالسإلا ةيعمجلا نع (9)

 تم



 دنالب زويل لدم 58 ىهو دنالكوأ ةنيدم يف ةصاخةفصتو دز الكمأ

 ةنيع ف ةمسل ىمى؟ هاد 3 ةنيدملا ناكس ددع لصو دقف م ناك

 بونج يو دناليزوين ةمصاع نوتجنلو ةنيدبو 2 ه١
 دجوي انك « دناليزوين ىملسم نم هب سأب ال ددع ةيلامشلا ةريزحلا
 نما وسم ساو ( شارشت «تسيرك 1: ةنيدهيف مهتم ةدع
 ةنيدملا هذهم دجاوتي اذه نم مغرلا ىلع و | ةيسنك 3 ةيزيلجنإلا ةملكلا

 ل ةيبونحلا ةريزحلا فرش يف دجوت يلا

 ليلقلاو : ةحداكلا تاقبطلا نم نيملسملا 00 ع دوف ىرك

 ادناليزوينب دئالكوأ ةنيدم يف يمالسالا دجسملا

 ْنآلا ندملسملا لاوصحأ

 طاشن نع لقي ال يذلا اهطاشن دناليزوينب ةملسملا ةيلاجل
 : يمالسإ زكرم دناليزوينب دجويف « ايلارتساب ةملسملا ةيلقألا
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 لناالي زوين ةمصاع نيجنلو ةنيدم يف عبات عرفو 6 دنالكوأ ةئب لم

 تايعمج ا لكشت يب هطاشن يدناليزوينلا يمالسإلا زكرمللاو

 . مالسإلا لدعاوق مياعت و دجاسملا ءانب يو « ةيمالسالا ةبريخلا

 دنالكوأ ةئيدم ين ديدج دجسم ءانبل يساسألا رجحلا عضو دقو
 زكرملل أرقم دحيسملا ىبم مضيو 2( ما*8 ل

 « ةيعامتجالاو ةينيدلا تابسانملل ةعاق مضي امه « يمالسإلا
 دنالكوأ ها يساسألا رجح ا عضو تاالافتحا يف كراشو

 نع نيلثم مَ © ةيدوعسلا ةيب رعلا 0-5 نم دفو كدناليزوينب

 دقو ع« ةمركملا ةكم نم مالسإلا ءادن ةعاذإو يمالسإلا ملاعلا ةطبار
 كلذ لبق ةيدناليزوينلا ةيمالسإلا ةيعمجلا نايدوعس نادفو دا

 جراخ اهطاشن ةيدناليزوينلا ةيمالسإلا ةيعمجللو . ةريصق ةريفب

 حيفا نوح ف .نيدلملاب هلع لع نون 6: اهلغادو هلؤا ود
 ايلارتساو « دنهلاو ايقيرهأ بونجو « دناليزوين رزج نم ةبيرقلا
 عم تاعامتجا دقعب ةيدناليزويالا ةيمالسإلا ةيعمجلا تماق دقو

 , ه١ ةنس يف ةقباسلا دالبلاب ةيمالسإلا تايلقألا يلودنم

 تايعمج ا ينودنم عامتجا لمع م . مهاإا484 ةئس يو

 ةيمالسإلا ةعمجلا -تكراشو (١)اهديحوت فدهب ةيمالسإلا

 يف يجيف رزج يف دقع يذلا يمالسإلا رمتؤملا ي ةيدناليزوينلا

 دقعل ةيدداليزوينلا ةيمالسإلا ةيعمجلا ثعدو « قباسلا ماعلا سفن

 نم نوبودنم هرضحو « ئداحلا طيحملا بونحل يمداسإ عامتجا

 . ايلارسساو ع اينودلكو ينو « ىجيف رزجو «؛ ايّقيرفأ بوح

 يمالسإ داحتا ليكشتل ةوعدلا دناليزوينب ةيمالسإلا ةيعمجلا تّتبتو
 اهنمو دناليزوين يف ةيمالسإلا تايعمجلا مضي « يدناليزوين

 راععب تعولدس0 81نكاأرنت ةمدهوصواتومض متنلاتنا 9 0(
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 نوتسرملب « نوتجنيلوو « دنالكوأ ندم يف ةيمالسإلا تايعمجلا

 دنالي زوينب ةملسملا ةيلقألا طشنت اذكهو ء (١)شرشت تسيركو

 ةلقو نيملعملا صقن يف دناليزوينب نيملسملا تالكشم لثمتتو
 ةيزيلجنالا ةغللا نوديجم ظاعو ىلإ ةجاحلاو « ةيمالسإلا سرادملا

 يمالسإلا زكرملا عورشم مامتإو ء ةمجركملا ةيمالسإلا بتكلل
 . دنالكوأ ةنيدمم

 )١( دنالكوأ ف ةيدناليزوينلا ةيمالسإلا ةيعمجلا نع .
 قباسلا ردسملا .
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 ىجيف يف ةملسملا ةيلقألا

 رثكأ مضت ٠ يداها طيحملا ين ى رغصلا رزحلا نم ةعومجم

 « يداحلا طيحملا ينرغ باووئج 2 ةريغص ةريزج م١٠ نم

 تلوتسا ؛« ل 0 يجيف ةعومجم نم ةرومعملا رزحلاو
 ةرمعتسم تحبصأو و ما18ا05  ه١179١ ةنس يف اهيلع ايناطيرب

 ةعارزا يجيف ىلإ دونهلا لامعلا ايناطيرب تبلجو « ةيناطيرب
 م1915 ماله  مامالا  ه1791 ينس نيب زكسلا نفت
 نمض م٠91١  ها٠194 ةنس ي اهلالقتسا يجيف تلانو

 اماكسو « افويس دالبلا ةمصاعو « ( يناطيربلا ثلونموكلا )
 )١(. م1980  ه]٠٠54 ةنس يف ةمسلل 4

 : ضرألا

 ويفلويناف ةريزجو « ويفل ييف ةريزج يجيف رزج زربأ
 نوكتت يبلاو « يجيف ةحاسم نم :/.81 أعم ناتريزحلا لكشتو
 رهظملاو «٠ يناكرب لصأ نم ناتريزحلاو ع ؟مك ١880/5 نم
 رزحلاو ١ ةيناج رم ىطاوش رزخلا يمحن و 1 نم رصم امل ماعلا

 . لوهأم ريغ اهضعب ةيناجرم ةيلمر وأ ةيناكرب يرخألا

 لاذع طاتعموو زئعقمع 8صماع 701. 2 1982 - 2, 29 )1(

 1ع 18لععب عضعز عل مجعلنو 2.6 8

 ل 0ان122] 1ةنقلالاناع 701, 3 - 1
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 : حانلشغشلا

 . ليربأ ىلإ ريمفون نم ءدبي فيصلاو « ةماع ةفصب راح

 اميسال ةرازغب طقاستي رطملاو « بطرلا راحلا زارطلا دوسي ثيح

 . (١)يرشلا ينونجلا

 يجيف ناكسو « ناكسلا فصن يلاوح دونحملا لكشي
 مهددع ردقيو « نيزينيلوبلاو نيزيناليملا ىلإ نومتتب نوياصألا
 دهع يف اورجاه نيذلا دونملاإ ددع لصيو ء ةمسن نويلم عبرب

 كانهو «ء ةمسن فلأ 50/٠ نم ربكأ نالا يناطيربلا لالتحإلا
 يمتنيو « ةفلتخم ىرخأ تايسنج نم ةمسن فلأ 4٠ يلاوح

 ناكس ةلمجو « ةيناتسك ابلاو ةيدنملا رصانعلا ىلإ يجيفب نوملسملا

 .ماوؤ١6 ها ٠٠ ةنس يف ةمسن فلأ يلاوح يجيف

 : يرشبلا طاشنلا

 تالصاحلا ًاصوصخ ؛ « يجيف ةورث ةماعد يعارزلا داصتقإلا

 تارداص فصن يلاوح لثمي بصقلا ركسف « ةيراجتلا ةيعارزلا

 . مايلاو ©« همم ورات » ةيئاذغلا تالصاحلا زربأو « يجيف
 :« وجناملاو زوملا لثم « ةيرادملا قطانملا هكاوفو « دنهلا زوجو
 ندعبو « جاسلاو يجوهاملا باشخأ اهنم ةيباغ ةورث كانهو

 زينجنملا ندعي امك « اهبءارداص يف ةمهم ةناكم لتحمي يذلا بهذلا

 . (؟)ساحنلاو ةضملاو

 5 ةقياسلا رداصملا 00

 . :ةقباملا نداصللا (؟)

 مم
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 : ؛ ىجيف رزج ىلا مالسالا لصو فيك
 ةيدنهلا ةراقلا هبش نم ةلامعلا ةرجه عم مالسإلا اهيلإ لعتنا
 - م1819 ها910 - ها1ا/ ينس نيب كلذو « ةيناتسك بلا
 700 هه“ يجيف رزج ىلإ لصو ثيح ( م5
 ةأرما 7519 مهنيب نم ًاملسم /576 مهنيب نم ناكو « ةعارزلل
 هيش نم نيرجاهلا ةلمج نم 01 يلاوح ددعلا اذه لثميو

 ناكس نيد رشتني مالسإلا ًادبو « (١)ةيناتسكابلا ةيدنملا ةراقلا
 ىلإ تا رجاه 9 ع ةرجاهملا تاعامجلا هذه قيرط نع يجيف

 3 وبالملا نمو ةيقرشلا دنملا ررج نم ةملسم تاعامج دالبلا

 م1975 ه48١ ةنس يف ةيمالسإ ةئيه لوأ نوملسملا لكشو
 هدع دالبلا لإ لصو دقلف « دادزي يجيف يف نيملسما ددع ذخأف

 . ايقيرفإ قرش يملسم نم

 : يجيف يف نومكلسسمملا

 2( ةمسل 048 يلاوح ىلإ يجيف يث نيملسملا ددع لصو

 ددعلا اذه نم ء ماوالا ه5 ةنس ءاصحإ يف كلذو
 يلاوح ددعلا اذه لكشيو « ةملسم 51794 و « ًاملسم 69
 ترتقي نالا مهددع نأ كشالو « يجيف ناكس ةلمج نم «/ ا/ا/

 نم ١5,4/ يلاوح نوملسملا لكشيو ع« ةمسن ضلأ ه0 نم
 / هالراه شيعيو : دالبلاب نينطوتسملا نييناتسك ابلاو دونه لا ةلمج

 ويس 0 يلا وح ةمصاعلابو «٠ ىرغلا 5 نملتملا نم

 : يتلاو « (082) اب ةعطاقم يف املسم 7٠١7١ يلاوحو
 2 ًاملسم يلاوحو « دالبلا ناكس ةلمج نم 5

 لوما ]ممأأكنأم هأ 18/طيكاتس 1ةمعأز مكامن 7/01. 3-1981 )١(

 عو/



 يلاوحو « اور ةعطاققم يف ًاملسم 5١188 و « اتاوكام ةعطاقم

 18988 يلاوحو « ةلس ١5 نس قوف ةملسمو ًاملسم
 1 (١)ةنس ١ه نم لقأ ناس

 ةيمالسالا تاسسسسؤملا

 : دهكاسلا

 « ةقرفتم ءاحنأ يف رشتنت « دالبلاب ًادجسم ٠١ يلاوح دجوي
 يلاوح ًائيدح دبشو ؛ يجيفب ةيمالسالا ةئيلا اهيلع فرشتو

 لإ لصو يجيف يف ُُى ندناحلا ددع نأ يأ ©« ةديدج دجاسم ه

 دجاسملا هذه ةمنأو « ةيتاذ دوهجم اهلك تينب « (١)ًادجسم ؟

 ةجاح يف مهف كلذل « ةيمالسإلا ةفاقثلا نم عضاوتم ردق ىلع

 ةيمالسإلا بتكلا كلذكو « ةيمالسإلا ا نم ربكأ طسق ىلإ
 ةمجرتلاب ةيمالسإلا بتكلا لازت الف « دالبلا ةغل ىلإ ةمجرممل
 . ةيزيلجنالا وأ ةيدرألا

 فرشت « ةيمالسإ ةيئادتبا ةسردم *١ يلاوح يجيفب دجوي
 ةقحلم سرادملا هذه مظعم ٠ ىيجيفب ةيمالسإلا ةئيحلا اهيلع
 فعض ببس « ًافلختم ييدلا ميلعتلا لازامو ٠ دجاسملاب

 حضاو جهنم دوجو' 0 4 هي رلا بتكلا 1 4 0200

 5 قباسلا ردصملا 2230

 (ننانظأتتت زن (مانقكمإب 2, 3 ف

 م



 اهنكلو « ةيوناثو ةطسوتم سرادم 5 ىجيفب نوملسملا ديشو
 : ةيمالسإ ةيلك ىلإ ةجاح يف دالبلاو « قباسلا صقنلا نم ينناعت
 زكرم اهيلع ماقي فوس « ضرألا نم ةعطق الل تصصخ دقلو
 نيذلا نيملسملا ددع امأ « ةيمالسإلا ةيلكلا بناج ىلإ يمالسإ

 نروق اذإ هنكلو « ليلقف ةماع ةيعماج تالهؤم ىلع اولصح

 ةروصحملا ةرئفلا يف « هب سأب الف « دالبلا يف نييعماجلل ماعلا ددعلاب

 جرخم .( م1909 م1501 ) ها8ؤ4 7 ها41"1 ينس نيب
 هم8 مهنيل نم ناك « ًايعماج اه يداها طيحملا ةعمأج نم

 سفن نم وا اهبل اماما 0 دينو نا احد

 مهنيب نم نأك « سيردتلا مولبد ةلمح نم ًايجيف 549 ةعماجلا
 زن 01 ريل اجر ذا يطال نيو نحو ٠ ايل اكسال
 ةيشنلا“ ادحش 6 ماوالك م795١ ةنس ف يجيف يمل سم

 . (١)دالبلا يب ماعلا ىيلعتلل

 : نيمكلسملا لاووصحأ

 سي تباين دع نم يستقل ترماسلا نايا

 2 0 0 ع .  ةيدنمل ةراقلا ةيشن ا دض ٍسودنغا

 نين ل نم 0 ىلإ رمألا ها دقلو « ةليئكض لم

 تببسفو « دحاو نطوم ىلإ نومتني مهنأ نم مغرلا ىلع سودنهلاو نئلسملا
 ناتسكابلا وحن ىجيفب نيملسملا روعش ليه يف تايدحتلا هذه

 لم قباسلا ردصملا )١(

 لحانتن2ا 1مقانأنأع 02 14دواتلت 8112011 مكدتكك 701
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 لالقتسال بق روعشلا اذه داس دقلو « دنهلا ىلإ ةيبلغألا ءامتنا نم مغرلا ىلع

 تحبصأ يدحتلا ةدح نكلو ء م1970  ه٠8١ ةنس يف دالبلا
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 نايايلا يف ةماسملاةيلقألا

 سوق نم نوكتتو « ةيويسالا ةراقلا يرش يف نابايلا دجوت
 وكوكيشو « وشنهو ودياكوه رزج اهزربأ « رزحلا نم ديدعلا مضي
 فالآاو رزخحلا لسالس نم ددع ىلإ ةفاضإلاب اذه .« وشويكو
 فال ةثالث هلوط غلبي ليبخرأ لكش يف دتمت « يرغصلا رزحلا
 فعض قطانم قوف نابايلا رزج عقتو « تارتموليكلا نم ةئامنامتو
 « لزالزلاو نيكاربلا ثودحل ضرعتت مث نمو 2« يجولويج
 تاززل ضرعتتو « أطشن ًاناكرب ٠١ اهنم « ًاناكرب ١95 1اب دجوي امك
 . (١)ةديدع ةيضرأ

 : ضرألا

 ةحاسملا هذهو «ةعب رم تا ريم وليك .71/9/17٠8 نابايلا ةحاسم غلبت

 ةدحتملا تايالولا ةحاسم نم /.4 يلاوحو دنحلا ةحاسم عست لثع
 اهضرأ لغشي ثيح « اهيضارأ نم 1.07 تاعفترملا لكشتو

 ١ يجوف اهلابج ىلعأو « رثم ٠٠٠١ ىلع اهعافترا ديزي البج ٠
 لبجو « ةمئاد ةفصب هتمق جولثلا جوتتو ؛ أرثم الال5 هعافتراو
 راهنأو ء ها ٍةنَس ىف هل طاشن رخآآ ناك دماخ ناكرب يجوف
 . (؟)اهوهس قيضو اهابج ةرثك بسب نايرحلا ةعيرس ةريصق نابايلا

 )١( ء 5 ص « مويلا نابايلا ”7 .
 )( . 1978مويلا نابايلا ب 1ع 1ماعتم 2 110022] زئعمم طصماع «

 قباسلا ردصملا 1 1
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 : حنانلملا

 يمسوملا عونلل يمتني ثيح « ةماعب لدتعم نابايلا خانم

 هب حضتتو « ىرخأ ىلإ ةقطنم نم فلتخي هنكلو « لدعملا
 راح فيصلاف « ةحضاو تامس لصف لكلف « ةعبرألا لوصفلا

 لدتعمف ءاتشلا امأ « لامشلا يف لدتعمو « بونيللا يف بطر

 عيبرلاو ٠ جولثلا طقاستت ثيح لامشلا يف درابو بونحلا يف
 طفاستتو « ةريزغ نابايلا راطمأو « ةنسلا لوصف لضفأ فيرحللاو

 . (١)ءاتشلاو فيصلا يف

 : ناكسلا

 2« ها٠٠8١ ةنس يف ةمسن 88497084 ابناكسو ويكوط ةمصاعلاو

 اكازوأو «ء ةمسن 71/871 اهناكسو اهوكوي ندملا مهأ نمو
 / . ةمسل 7١81/85 اهناكسو ايوجانو « ةمسن 75548164 اهناكسو

 اذهو رنموليك لكل ةمسن ٠٠“ غلبت ةماع ةيناكسلا ةفاثكلاو

 ناكس نم 6.7١ شيعيو « ةمحدزملا لودلا فاصم يف اهعضي

 . (؟)ًانويلم هه ب اهب ةلماعلا ةوقلا ردقتو « ندملاب نابايلا

 , اهسفن ىلع ةقلغنم نابايلا تناك نرق ىلع ديزي ام ذنمو
 ببس وه اذه لعلو « يجراحلا ملاعلا نع ةمات ةلزع يف شيعت

 اهراوحي نيصلا ىلإ لصو دقلف « اهيلإ مالسإلا لوصو رخأت
 ُ يج راحلا ملاعلا ىلع تابايلا حاتفنال ناكو « ركبم نمز ُ

 اهتلزع نم تجرحخ ثيح اهتضهمن يف هرثأ نييضاملا نينرقلا

 )١( مال ©« 4 ص « مويلا نايايلا .
 ل اله ص «© قباسلا ردصملا « مويلا تابايلا (؟)

  1 1982-2 89طم طانقتمم2 ازنعدتت طمماع ا/لوآ1. 1
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 لودلا تايربك نم تحبصأو « نيدايملا ىش 5 تمدقتو

 ًاقاوسأ اهعلسل نمضتل اهتعقر يف عسوتلا تدازأو ةيعانصلا

 تلخدف « اهتعانص اهجاتحت يلا ا رطبستلو

 نيبلفلاو ةينيصلا دنملا ىلع ترطيسو « ةيناثلا ةيملاعلا برخلا

 دالبلا هذه يف نيملسملاب نوينابايلا لصتاو « ويالملاو ايسينودنأو

 تهتنا املف « مالسإلا هنع نوينابايلا ذخأ ًاردصم اذه ناكف

 نيب تس ناك « مهدالب ىلإ نويلنابايلا داعو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 يديأ ىلع مالسإلا أوهنتعأ « نيملسملا نم هب سأب ال ددع نيدئاعلا

 . (١)ايسأ يرش بونج يف ةينابايلا تارمعتسملا ناكس

 : يرشبلا طاشنلا

 لودلا نيب ةمهم ةناكم لغشت ع« ىربك ةيعانص ةلود نابايلا

 « دالبلا يف ةيداصتقالا ةطشنألا مهأ ةعانصلاو « ةيعانصلا

 « ةليقثلا تاعانصلا اهنمف « ةفورعملا تاعانصلا مظعم لمشتو

 تاجوسنملاو « ةيئاذغلا تاعانصلاو « ةينوركلالا تاعاتصلاو

 « ةيواميكوريببلا تاعانصلاو « ةقيقدلا تاعانصلاو « سبالملاو

 فرحلا نم ةعارزلا ربتعتو . ةيليوحتلا تاعانصلا نم ديدعلاو

 ةحاسم نم ١8.(: ةعارزلل ةحلاصلا يضارألاف « ناكسلل ةمهملا
 2« نط ةاله١٠٠٠ هنم اهجاتناو زرألا تالصالا مهأو « نابايلا
 لوفو ريعشلاو حمقلا عرزيو ؛ ةيئاذغلا تالصاخلا مهأ وهو

 ٠ ةمهم ةيداصتقا ةميق تاباغللو .٠ ةهكافلاو رضحلاو « ايوصلا

 ىلع ةيناومحلا ةورلا ىلرتو « نابايلا نم ةعسأو ةحاسم يطغتف

 نم كامسألا ديصو « زعاملاو مانغالاو راقبألا 3 لمت يعارملا

 )١( قباسلا ردصملا « نينيعلا وبأ نسح +4
 8 2, 2ع ظانا0ومم التهك طممأع آ/7/و]. 1

 . قباسلا ردصملا .1نجترتو]
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 كامسألا نم م1908 ه١ ةنس نابايلا جاتنإو « فرحلا مهأ
 ةريقف اهنأ الإ ىعانصلا اهمدقت نم مغرلا ىلعو « نطب 9560٠١ غلب
 )١(. اهب ةعانصلا مدقت هجو يف اذه فقي ملو « تاماحلا يف

 : ؟ نابايلا ىلا مالسالا لصو فيك
 اهتلزع يف دازو « قبس امك اهسفن ىلع ةقلغنم نابايلا تناك

 الإ مالسإلا اهلصي مل اذط ٠ يداحلا طيحملا يف رزجك اهعقوم .
 نيبيليفلاو نيصلاب اهراوج نإ مالسإلا دوجو نم مغرلا ىلع . ًارخأتم
 يرش ي مالسإلا راشتناف ع ةشهدلل ريثم اذهو « ركبم تقو ذنم
 تلعج ةلزعلا نأ ودبي نكلو « تاطيحملا وأ راحبلا هقوعت مل ايسأ
 . اذه ين رشابلا ببسلا تناكو « اهضرأ لخاد عقوقتت نايايلا
 . مالسإلا اهيلإ لخد اهباوبأ نابايلا تحتف املف

 مهناريج نم مالسإلا نع ةيلوأ تامولعم نوينابايلا فرع
 هبتك اممو « ةينيصلا بتكلا نم مهمامولعم اوذخأف « نييتيصلا
 نيذلا نيينابايلا لالخ نم 2فيعض ميدقت اذهو « نويبروألا
 اتفناب ةديدج ةعفد تءاجو « نورق ةدع ذنم نيصلا يب اوسرد
 يفف « ةيمالسإلا دالبلاب لاصتإلاو يج راحل حلاعلا ىلع نابايلا
 نابايلا ناوم ةيكرتلا ةيبرحلا نفسلا ىدحإ تراز ء ه08١1 ةنس
 « نابايلا رزج برق امتدوع يف تمطحت اهنكلو « ةلماجم ةرايز
 لمحت اهنفس ىدحإ نابايلا تلسرأف « اهمقاط نم ديدعلا تامو
 لاصتا لوأ اذه ناكو لوبنتسا ىلإ ةيكرلا ةرخابلا نم ءايحألا
 . (؟)نابايلاب يمسر يمالسإ

 1ع ظيسمرو انعم اطمماع 1982 /لمأ. 1 2.6 4
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 برحلا باقعأ يف ةينيطنطسقلاب ةيضوفم نوينابايلا حتتفاو
 ًاثوعبم اولسرأف « يمالسإلا ملاعلاب مهاصتا أدبو ىلوألا ةيملاعلا

 دمع امدنعو « يمالسإلا ُماعْلاِب تاقالعلا قيثوتل ةدج ىلإ

 دلوبولدلم هرضح 2( ها#*”5 دنس 1 ويكوطب تانايدلا 007

 . (1)ةيمالسإلا لودلا ضعب نم
 اذه لهتسم يف نيينابايلاو سورلا نيب برحلا تماق امدنعو

 نابايلا ىلإ لصوو « يمالسإلا ملاعلاب نابايلا لاصتا داز نرقلا
 ١ يذلا 3 ميهاربإ ديشرلا دمع مهنيل نم ناك نيملسملا نم ديدعلا

 « ةيمالسإلا ةيراتتلا ةكرحلا ثعبل هطاشن ببسب ايسور نم درط
 لوخدلا يف هدعاسو « يشاكأ » ينابايلا لا رئجلل ًاقيدص ناكو

 ًايمالسإ ةيعاد ديشرلا دبع ناكو ء ه١ ةنس يف نابايلا ىلإ

 أماي - وراتوك ١ مهنم نيينابايلا نم ديدعلا هيدي ىلع ملسأ « ًاطشن

 ديشرلا دبع يوتو ( ها 51/ ةلس 5 اعم نانثالا جحو ( اكوأ

 دعب نابايلاب نيملسملا لاصتا دازو ء ه54١ ةنس يف مهاربإ

 نابايلا ىلإ مدق ه745١ ةنس يفف . قبس امك ىلوألا ةيملعلا ترحلا

 دمحم ىعديو ناتسكرتلا نم نويسكراملا هدرط ءيجال ملسم

 دمحم لوصو باقعأ يف نابايلا ىلإ مدقو « نابرق يحلا دبع
 ناكو « ناتسكرتلا يملسم نم ءيجال ةئامتس نابرق يحلا دبع

 دجوي اذلو « نابايلا ىلإ نيملسملل ىعامج لوصو لوأ اذه
 طسوب ناتسكرتلا ىلإ نوبستني نيذلا كارتألا نيملسملا نم ديدعلا

 . ها17 هال ةنس يف ويكوط يف دجسم لوأ نابرق سسأو « ايسآ

 ي سورلا هرسأو « ميركلا نآرقلا ملعتل ةسردم (7)هب قحلأو

 . م5 ص اء« ثيدحلا ماعلا ىف مالسإلا © ررهوب لا ريجلا + قياسلا ردصملا )010(

 . قباسلا ردصملا 1طع لوداتستقا - 1كدواتنت 1هكاز انعم 2, 4 )0

 همم



 يفوت ىتح اهب لظو ايربيس ىلإ يفنو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياج
 نيينابايلا نيب مالسإلا راشتنا رهدزاو 2. ه1١"ال1 ةنس ِق كانه
 نم نيينابايلا دونحلا ةدوعبف « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف
 ةديدج ةوطخ تزرب « ايسآ يفرش بونج يف ةيمالسإلا دالبلا
 دونخحلا ءالؤه .ضعب قنتعا دّملف « مالسإلا راشتنا نم تداز
 ةيدرف دوهج كانهو « دالبلا كلت يف مهدوجو ءانثأ مالسإلا
 هدوجو ءانثأ مالسإلا قنتعا دقو ناتيم رمع جاحلا دوجو اهنم
 « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف نابايلا ىلإ داعو « نيكب ف
 ةنس يف اهنم داعو « ةمركملا ةكم ىلإ مث « ناتسكابلا ىلإ بهذو
 يف رمع جاحلا طشنو مالسإلا يف هقمعت داز نأ دعب هم
 , ه١ ٠١ ةنس يف ةيمالسإلا ةيعمجلا سسأو « ةيمالسإلا ةوعدلا
 نييعويشلا ءاليتسا دعب نابايلا ىلإ نيصلا يملسم نم ددع رجاهو
 . (١)نيصلا مكح ىلع

 : نيملسسسملا لاوحأ

 . ناتسكابلاو دنحلا يف غيلبتلا ةعامج نم ةأعد نابايلا ىلإ هجنا
 ددع كانهف «٠ ةوعدلا يق مهسفنأ نيينابايلا تادوهجم تدادزاو

 طشنأ نمو « ةوعدلا ةيلوئسم اولمحم نيينابايلا نيملسملا نم
 ىفشتسم حتتفا « يكاتوف قوش ١ همسا يناباي بيبط نيملسملا
 ملسأ نم ددع نأ ركذ دقلف « فالآلا هيدي ىلع ملسأو « صاخ
 , ةيمالسإ ةينواعت ةيعمج كلذ يف هتدعاسو « فالآ ٠١ هيدي ىلع
 ملسأ اك « ويكوط ةنيدم بلق يف ىفشتسما ةماقإ يف تدعاس

 : قباسلا ردصملا سفن )010(
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 نم مهتجاحب نيملسملا دوزي حبصأو وكاس ةنيدم يف موحل رجات

 . (١)ةيمالسإلا ةقيرطلاب ةحوبذملا موحللا

 « ةريخألا تاونسلا يف مالسإلا راشتنا عاستا دادزا دلو

 فالآ 4 يلاوح م844١ ةنس لبق نابايلاب نيملسملا ددع ناكف

 اهردق ةدايزب ءائلأ 58 ىلإ نيتنس دعب مهددع لصو « ملسم

 نأو ًاصوصخ « ريخلاب رشبت ةرهاظ هذهو . نيماع يف ًافلأ 4
 « ةينيدلا تادقتعملا يف لخدتلا مدع ىلع صني ينابايلا روتسدلا

 يف نوينابايلا نوملسملا طشنو « ةوعدلا راشتنال بسانم خانملاف

 « رخآ دعب ًاماع نيملسملا ددع ديازتي اذهلو « ةيمالسإلا ةوعدلا

 ةنايدلا نأ ظحاليو « املأ 7١ نم نوبرتقي نآلا مهنأ كشالو

 ًاراصنأ مالسإلا بسكي اذهل « نابايلاب تانايدلا عسوأ ةيذوبلا

 ةئيب نابايلا لثمتو « مالسإلا ةقيقح مهمهفت دعب « ءالؤه نم
 . ةيمالسإلا ةوعدلل ةيصخ

 : دجاسسملا

 ةنسضأ 4 ويكوطب دحأاو « دجاسم ةعد رأ نابايلاب دجوي

 دجاسملا زارط ىلع وهو ه١ هال ةنس نابرق ىحلا دبع دمحم

 ين دجويو : حالصإ ىلإ ةجاح يفو هناينب عدصت دقو « ةيكرتلا
 يف دجسمو ةمصاعلاب «نييوؤس» هل” وش - امايوأ عراش
 وك اتيك اموش عراشب دجويو « ه41١/ ةنس يب : اكازوأ ةئيدم

 كانهو . بوك ةئيدم 5 كدجسمو © "وود - انا ةلطن”

 تاراغ 5 مدهم دقو «)ججووبه” ايوجان ةنيدم 3 يرثأ دجسم

 تارامإلا ةلودب فاقوألا ةرازو تعربتف « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 )١( ص ء« ةيمالسإلا لودلا 54٠" .

 د



 . ( ١!)دجسملا ءانبل تارالودلا نم نويلملا ثلثو نويلم غلبمب ةيبرعلا

 : ميركلا نارقلا

 ماقو « ةينابايلا ةغللا ىلإ ميركلا نآرقلا يناعمع تمجرت

 قدأ ىهو ؛ مال ةنس يف ةيناثلا ةمحرلا تردصو م4
 دقلف «٠ مجارت نم ردص اميف قيقدتلا بجيو « ةقباسلا نم
 عيزوت ىلإ ةسام ةجاحلاو ةيزيلجتا مجارت نم أه رداصم تدمتسا
 بتك ةمجرت ىلإ ةسام ةحاحلا نأ امه ع ميركلا نآرقلا نم خسن
 اهدمو ةيمالسإلا سرادملا ءانفو ؛ ديحوتلاو هقفلاو ثيدحلا

 . كلذل نيلهؤملا نيسردملاب

 « ويكوط دجسم يف مالسإلا دعاوق ملعت نوملسملا ىقلتي
 « ةيمالسإ سرادم دجوت الو ؛ اكازوأو بوك يدجسم يفو
 ةيعماج تاسارد ىقلت نمم ددع نيينابايلا نيملسملا نيب دجويو
 ةصصختم ةيمالسإ سرادم دييشت ىلإ ةسام ةجاحلاو « نابايلاب
 ءابطألا نم ددع دجويو « مهنيدب نيينابايلا نيملسملا هيقفت يف
 ريك ددعو ؛« نيسدنهملا نم ددع كلذكو « نيينابايلا نيملسملا
 . شيحلاب رخآ ددعو « ةرحلا نهملا يف لمعي
 : تاسمعمجلا

 « ينابايلا ىمالسإلا رم ْوملاو « ةينابايلا ةيمهالسإلا ةيعمجلا
 ةيعمجو (؛ نابايلا يمالسإلا دكرملاو ع ةيفاقثلا ةينابايلا ةيعمخلاو

 . بم ص عا ةقرفملا _سمنعلا دالي نابايلا (1)
 , ه01٠8١ ةنس ىناثلا ميبر «٠ ةيدوعسلا دالبلا ةديرج +
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 ٍينابايلا يمالسإلا رمتؤملا ماقو « نيملسملا نيينابايلا بالطلا

 ىفشتسم دجويو « ميركلا نآرقلا ظيفحتل لوصفلا نم ددع حتفب

 ةدع عبطب ينابايلا يمالسإلا زكرملا ماقو « ويكوطب نيملسملل

 تايعمجلا موقتو « ةينابايلا ةغللاب ةيمالسإ ةلجمو « ةيمالسإ تابيتك
 ديدجتل ةريف ذنم مهد وهج تأدب امس « ةوعدلل دوهحجبي ةيمالسإلا

 ةيملاعلا برحلا لبقو « ه888١ ةنس ىبب يذلا ويكوط دجسم ءانب

 تناك يلا قطانملا يف نيينيصلا نم جحلل ةئعب نابايلا تلسرأ ةيناثلا

 طارصلا ) ةينيصلا ةغللاب ةيمالسإ ةلجم رادصإب تحمس اك « اهلتحن

 نيملسملا ةقالعف (١)يمالسإلا ملاعلاب اهاصتا تعسوو « ( مقتسملا

 يمالسإلا ملاعلا ةطبارب لاصتا مهلف « ةديج يمالسإلا ملاعلاب نيينابايلا
 ةديج تالص ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلممللو يمالسإلا ملاعلا رمتؤمو

 ًاقيثوت نابايلل دوفو ةدع تلسرأ دقلف « نيينابايلا نيملسملاب
 ةكلمملا نم ةبيطلا تاينلا ةئعب نابايلا ترازو ةيمالسإلا طباورلل

 ىبملل تصصخ ضرأ ةعطق ميلست ترضحو « ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يمالسإلا سلجملا ناكو « نابايلاب يمالسإلا زكرملل ديدحلا
 ةرم لوأل يب يذلا ويكوط دجسم ءانب ةداعإ ررق دق نابايلاب
 ْ . ماو ه1 ةنس يف

 يم السإ زكرم ةماقإ ةيدوعسلا ةبب رعلا ةكلمملا ىعرت فوسو

 ةعاقو « ةسردمه و ًادجسم مضي ثيحب هميمصت عضوو : ويكوطب

 ينابايلا يمالسإلا زكرملا حاتتفا متو « ةبتكمو تارضاحملا

 . (5)ه8٠4١ ةنس لوألا عيبر رهش يف

 )١( ص *« نيصلا ىف نيملسملا خيرات « ىح نيدلا ردب ١4# .
 طسوألا قرشلا ةديرج (؟0) ٠ #1585/1١/١م .
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 ةيبونجلا ايروك يف ةملسملا ةيلقألا
 : ةيروكلا ةريزجلا هبش

 رحبلا اهبرغ يف « ايسآ ةراق رش يق ايروك ةريزج هبش
 « نابايلا رحب اهقرش يثو « نيصلا نع اهلصفيو « رفصألا
 داحتالا نم لك عم ةيبرغلا ةيلامشلاو ةيلامشلا اهدودح كرعشتو
 نيب ةيروكلا ةريزحلا هبش ضرأ دتمتو ٠ نيصلاو ييفوسلا
 رصحنت اك « ةيئاوتسالا ةرئادلا يلامش "#4 و #7 ضرع ينرئاد
 . (١1)شتنيرج يرش 7١1 ها)و 71١-174 لوطلا يطخ نيب

 . رتموليك فلأ يلاوحب ةيروكلا ةريزحلا هبش لوط ردقيو
 هبش تمّسق « ًارتموايك ؛١6 ىلع اليلق ديزي اهضرع طسوتمو
 لصفت نيتلود ىلإ ةيناثلا ةيماعلا برحلا دعب ةيروكلا ةريزحلا
 ةيلامشلا ايروك « 78 ضرعلا طخ برق ةدياحم ةقطنم امهنيب
 ه٠٠4١ ةنس يف اهناكسو ارتموليك ١7781/١٠ اهتحاسم غلبتو

 اماكس ددعو « جاي جن ويب اهتمصاعو ©« ةمسل

 يلاوحب ردقت اهتحاسمو ةيبونكلا ايروكو ءاةمسلن 0
 ما/448175 يلاوح ه٠٠4١ ةنس يف اهناكسو . ريموليك فلأ

 نمو . ةمسن 5553/85 اهبناكسو « لويس اهتمصاعو « ةمسن
 ةيلقألا رشتنتو « ةمسن 5١5١706 اهناكسو ناسوب ندملا مهأ
 . (؟)ةيبونحلا ايروكب ةملسملا

 )١( ه*م ص « ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نسح +
  701.2 1982 1 142+--. (0لدم 8 ممو زنعوج طصماع

 ؛ ص ةيروكلا تامالعتسالا (ةماع تامولعم) ةيبونجلا ايروك +
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 : ااهخدرات

 ًارسج خيراتلا تارنف ربع ةيروكلا ةريزحللا هبش تناك دقل
 ةمسقم تناكو « نابايلاو ايسأ قرش لود نيب طباورلا معدي
 2: , هدال ةنس يف اليس ةكلمم ين اهديحوت مث كلام ةدع ىلإ
 ةريزحلا هبش ىلع قلطأو « ه4 ةنس يف ريروك ةرمأ اهتمكح

 ةلسلسلا تضرعو < ؟ قيززك و كالا ةرسذلل سن ايروك
 لالتحاو نابايلا وزغ اهرخآ ناك نابايلاو نيصلا نم تاوزغلا نم
 نابايلا تمزه امدنع ما568"9 ينس نيب اميف ايروك

 شويحلا اهتلخد كلذ باقعأ يثو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف

 عضخ ةيلامش نيتلود ىلإ يقسو « (١١)ةيسورلاو هكا

 . برغلا اهديؤي ةيبونجو سورلا ذوفنل

 : ةيلامشلاو ةيبونجلا ايروك نيب برحلا
 وو . امهنيب لاتقلا بشنف ؛« نيتلودلا نيب عارصلا مدتحا

  ةدحتملا ممألا ةئيه ىلع ةيروكلا ةلأسملا تضرع ه١ ةنس
 لصافلا طخللا بونج ىلإ ةيلامشلا ايروك تاوق تلغوت الو
 ين نمألا سلجم ىلع ةيروكلا ةيضقلا تضرع « نيتلودلا نيب
 تحن ةيلود ةوق ليكشتب ًارارق سلجملا ردصأف ءاه١»٠/0 ةنس
 ناك لود ةدع نم ةوَقلا هذه تنوكتو « ةدحتملا ممألا ةدايق

 ترمتساو ةيبونحلا ايروك ىلإ تلسرأ « ةيكرت تاوق اهنيب نم
 نييالم ةثالث ةبارق اهتيحض حار تاونس ةدع ةيروكلا برحلا
 (؟)نيفرطلا نم

 )١( ص « نطولا انينب اذكه : كراب سيئرلا ١9 2 ٠١" ,

 «قراسلا ردصملا (؟) ..

 دلاريبساو ابد يش 2 8 ابلا رتساو ًابسآ يف ةملسملا تايلقألا ('



 : ةيبونجلا ابروك ضرأ

 « عافترإلا ةليلق اهابجو « يلبحلا رهظملا اهضرأ ىلع بلغي

 اهلابج ىلعأو « رثم ١6٠٠١ ىلع ديزي ةيلبحلا اهممق نم ليلقلاف

 بونحلا ىلإ لامشلا نم اهلابج دتعو ( م1918 ) ناس ي ريش

 لحاوسلابو « ةيبونحللا لحاوسلا راوجي دتمم اهضعبو « ينرغلا
 2« تاسوب لثم ةيعيبطلا يناوملا مايق ىلع تدعاس ةديدع ناجلخ

 1 ةريعص ةرب زج نويل يلاوح اهلحاوس رواحبو 3 نوشنإو

 اوس راوع كولا اهي راو وجيش ةريزص اهيردأ
' 

 0100 911 را ١ جتوتكان اهرابمأ

 :حاسنلملا

 ليمي لدتعم ءاتشلاف ٠ نيصلا لامش خانم ايروك خانم هبشي

 راطمأ مظعم هب طقاستت ع« قد يمس وم فيصلاو « ةدوربلا ىلإ

 اهمجاهو « ةيقرشلا ةيمسوملا حايرلا به ثيح « ةيبوندلا ايروك

 تاباغلا نم نوكتي يعيبطلا تابنلاو « فيصلا يف ريصاعألا

 . ()١( طولبلاو نازلاو نيبرشلاو « ربونصلا ) ةدرابلا ةلدتعملا

 : ناككسلا

 ماا ا ا ةنس يف ةيبونحلا ايروك ناكس ددع لصو

 ةيلقأ كانهو ع ةيدوبلاب مهمظعم نيدبو © ةمس ال5 5:88

 برقيف ةملسملا ةيلقألا امأ « نويلم ”,ه يلاوح ىلإ لصت ةيحيسم

 (١) 0 2. 8ع ةصمزءلممعلتق 116

 . ه58 ص « ةيمسوملا ايسآ : نينيعلا وبأ نسح ل قباسلا ردصملا (؟)
 لطم 2عوب 8ع ءاورحعلتو 2, 8

11 
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 لويسي ىيمالسالا زكرملاو



 3 اهب سأب ال ةليصح يهو « ةمسن فلأ نيرشع نم اهددع

 يف ناكسلا فصن يلاوح شيعيو « ًاثيدح اهلخد مالسإلا نأ كلذ
 . (١)ةيعارزلا قطانملا

 : يرشبلا طاشنلا

 يلاوح اهب لمعيو « ةيبونحلا ايروكب ةمهم ةفرح ةعارزلا
 مهأو ع ناكسلا فصن اهيلع شيعبو « ةلماعلا ةوقلا فصن

 ءما٠980  ها٠٠5 ةنس يب اهجاتنإ غلبو : درآلا تاالصاحلاا

 ١ةةد٠٠ ع حمقلا نم نط ٠ ) زرآلا نم نط "66

 ةفرح يعرلاو «٠ ةرذلا نم نط ١400٠٠ و « ريعشلا نم نط

 قم ًاسأر ١١/46٠١48 اهم ناك « م1580 ه6 ةنس يبو . ةمهم

 نم كامسألا ديصو « زعاملاو مانغألا ىبرت اهبناج ىلإو راقبألا

 م٠198  ه٠٠4١ ةنس يف هنم اهجاتنا غلبو ةمهملا فرحلا

 « ةيبونحلا ايروكب ةعانصلا تمدقت دقلو . نط ٠.٠

 كلذكو ةيليوحتلا تاعانصلاو « ةليقثلا تاعانصلا اهب ترهظف

 نييروكلا نم فالاآلا تارشع كانهو « ةيئاذغلا تاعانصلا

 نيلماعلا اهعانبأ نم ايروك لخد غلب و « ةيبرعلا لودلا يف نولمعب

 رايلم ١رال ) ماوالال ها 9ا/ ةنس يف ةيمالسإلا دالبلا ُق

 رايلم ٠١ ةيمالسإلا دالبلا ىلإ امارداص تغلبو « ( رالود
 : (؟)يكيرمأ رالود

 لطم معلب طسعو ناو معلتو 2.6 8 )1(

 ل 0انتقته]ل 1م 1111م 701. 3,2, 1 )س0
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 ؟ ةيبونجلا ايروك ىلا مالسالا لصو فيك

 ,ركبم تقو يف اهيلإ اولصو برعلا نأ ىلإ ايروك خيرات ريشب
 لوصو ىلإ « كلامملاو كلاسملا » هباتك يف هبذادرخ نبا راشأ دقف

 « يداليملا عساتلا نرقلا يف ( 8:13 ) اليس دالب ىلإ برعلا راجتلا
 مهدالبو برعلا نيب ةيراجت تاقالع ىلإ يروكلا خيراتلا ريشيو

 / ةعدق ةيروك ةكلمم اليس ٠ و « يداليملا رشع يداحلا نرقلا يف
 اياده اومدقو ايروك برعلا راجتلا نم دفو راز م٠4١1 ةنس يفف
 برعلا ءاج دلو . جد وج ناوج كلملا ىلإ ناجرملاو قبئزلا نم

 اهب ةقالع ىلع اوناك برعلا نأ قبس امم حضتيو « (١)نيصلا نم اهيلإ
 . ركذت ةيمالسإ ًاراثآ كرت مل ةقالعلا هذه نأ ريغ

 « ةريخألا ةيروكلا برحلا ءانثأ ءاج مالسإلل ىلعفلا لوصولاو
 تاوق ةيبونحلا ايروك ىلإ تلصوف ء م٠198 -- ه١٠1107 ةنس دعب
 تاوقلا هذه مامأ ناكو « ةدحتملا ممألا ةئيه تاوق نمض ةيكرت
 ةيدأتل ًادجسم ةيكرتلا تاوقلا تديشو « نمحرلا دبع خيشلا
 : ةيادبلا هذه تناكو « م1985  ه17/5 ةنس يف مالسإلا رئاعش
 يروك 40٠١ قنتعاف « مالسإلا قانتعا ىلع نويروكلا لبقأو
 يمالسإلا داحنالا نوكتو « ديازتي نيملسملا ددع دحخأ م 2 مالسإلا
 اهيلإ ايزيلام تلسرأو ء م1957  ه8١"1 ةنس يف يروكلا
 ةنس يفو . نييروكلا نيملسملا لاوحأ دقفتل بودنك حون جاحلا
 بختناو يروكلا يمالسإلا داحتإلا ميظنت ديعأ م1435 ه5
 دجسم يبو « ًاريتركس ميك زيزعلا دبعو ؛ ًاسيئر حوس يربص
 . (؟)لويس يف تقؤم

 )١( قباسلا ردصملا .

 . 81411301113 701. 3 - 2ل انحف - 1ممان أ ناع 04 1كدوانس

 13م5 ةطمنغ 151ةهم 12 10128. 2. 2. ف
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 داحنإلا سيئر حوس يربص مق - م1451 - ه1181/ ةنس يو

 ةيبرعلا ةغللا ذاتسأ ميك نامثع ذاتسألا هعمو يروكلا يمالسإلا
 ناتسك ابلاو « ايزيلام ارازف ةيمالسإ لود ةدع ةرايزب كوكناه ةعماجب
 فدهب كلذو «٠ سدقلاو .« رصمو « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو

 )١(. يمالسإلا ملاعلاو ايروك يف نيملسملا نيب تاقالعلا قيئوت

 : لويسب ىمالسإلا زكرملاو دجسملا

 يروكلا داشرإلا ةرازو تف ريعا م1951 ه1781/ ةنس يف

 كاذنأ ايروك ةيروهمج سيئر عربتو ٠ ايروكب يمالسإلا داحتالاب
 يمالسإلا دجيسملا ةماقإل عارفا نم فالآ ةسمخ ردقت ةحاسمت

 يسماسألا رجحلاا عضوو ع لويس يمالسإلا زكرملاو يسيئرلا

 بهذ ماعلا سفن يثو ء م19ا/١1  ه١94١ ةنس يف عورشملا اذهل

 نب لصيف كلملا هل روفغملا ةلباقمل ةيبونحلا ايروك يملسم نم دفو
 ةملسملا ةيلقألا معدف دف « ناآبالل هترايز داك وس لآ نيرعلا دلع

 داحنالا نم ةنحل تلكشت م1915  ه11941 ةنس فو « ًايدام

 دعبو « ايروكب يمالسإلا زكرملاو دجسملا ءانبل يروكلا يمالسإلا
 ةيبرعلا لودلل ةرايزب ايروكب يمالسإلا داحنالا سيئر ماق ماع
 ءرصمو « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا رازف « يمالسإلا عورشملا معدل
 م1474 م4 ةئنس يفو « ايبيلو برغملاو رطقو « يظ وبأو
 دوفو لافتحالا رضحو لويس يمالسإلا دك رملا ءانن مامتزب لفتحا

 ماوا8  ه88١"7 ةنس ينو « ةيبرعلاو ةيمالسإلا لودلا ضعب نم
 يمالسإلا ملاعلا ةطبار رمتؤم ميكر كب وبأو حوس يربص رضح
 قحلملا يمالسإلا دجسملا ءانب مامتإب لفتحا ماع دعبو « ةمركملا ةكمب

١ 



 ةلود ١94 نم ًابودنم ه١ لافتحالا رضحو « لويس يف زكرملاب
 ىمالسإلا ساجملا حتتفا م1981  ه١01٠54١ ةنس يو « ةيمالسإ
 . )١( وجئاوكو ناسوب يتنيدم يف نيدجسم يروكلا

 : لويسب ةملسملا تايلقألا رمتؤم
 ةملسملا تايلقألل رمنؤم دقع ماوال5  ه45١ ةنس يف

 ةغللا دهعم حتتفاو . هل أرقم يمالسإلا زكرملا ذحناو « لويس
 باتك لوأ ردصو « لويسب يمالسإلا زكرملاب ماعلا سفن يف ةيبرعلا
 : « ؟ ًاملسم نوكت فيك » ناونعب يروكلا يمالسإلا زكرملا نع
 داحتإلا سسأو « ايروكب ةيريخ ةيمالسإ ةيعمج لوأ تنوكت م
 دجوي ثيح ناسوب ةنيدم يف ًاريغص ًادجسم يروكلا يمالسإلا
 ين يروكلا يمالسإلا زكرملا طشنو « ملسم ةئاملث نه رك
 م1181 ةنس يفو « ةيروكلا ةغللاب مالسإلا نع تابيتك ةدع رادصإ
 ءانب حرقاو : ايروك يملسم يبيوك يدوعس دفو راز ماكالال
 اذهل عربتو « نييروكلا نيملسملا ءانبأ ميلعتل ةيمالسإ ةسردم
 ؟تء غلبمب دوعس لآ زيزعلا دبع نب دهف كلملا ةلالج عورشملا
 . (؟) يروكلا يمالسإلا داحتإلا ىلإ لسرت ةيونس ةحنم « رالود
 : ايروك يف نيملسملل يقارغجلا عيزوتلا

 ماوىما١ ه١ ةنس يف ايروك يف نيملسملا ددع ىلصو
 لويس ىفف « قطانم ثالث يف نورشتني « أملسم 14085٠ يللاوح

 وجناوك ةدلب ينو « ًاملسم 85١ ناسوب ةنيدم يو « ملسم ٠
 مهنم ًاملسم ا/"ه٠ يلاوح ايروك جراخن يثو « املسم ”

 )١( ةنيدملا ةديرج + قباسلا ردصملا «  5١ةنس مرحم 14٠01ه..
 1 2, 9-0 0آةعاو جاطمانا [15]قمن 111 1 نعوم

 اا



  5 5د ١ ةيبونجلا ايروك جاجح نم جوف



 يف ملسم 146٠0 و « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ًاملسم 0
 بسكتو ؛ )١( ىرخأ ةيمالسإ دالب يف ملسم 4٠٠ و « تيوكلا
 ات ي نيملسملا ددعف « نييروكلا نم ديزملا ةيمالسإلا ةوعدلا
 نوقئتعي ةيبونحلا ايروك ناكس نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ كلذ « رمتسم
 فوسف تمعدو ايروكب ةيمالسإلا ةوعدلا تمظن ام اذإو « ةيذوبلا
 . ًاعيرس نيملسملا ددع فعاضتي

 : ايروكيب نيمتسملل نهارلا 3

 « ديج ايروك يف نيملسملل يداصتقالاو يميلعتلا عض
 يفف ٠ ايروك يف ماعلا يللاعلا ميلعتلا ىلع اولصح 00 06

 - ه٠4١+١ ةنس يف يروكلا يمالسإلا داحنالا اهب ماق ةيئ ةيئاصحإ ةنيع

 ةلح رملا ُ ًايلاط ؟ هءاهتجمتل ا ١١17 ؟ تلمشو م١1

 سرادملا يب 44ا/ « ةطسوتملا ةلحرملا يِ ًابلاط ١49 و « ةيئادتبإلا

 ميلعتلاب نيقحتلملا عومجج ناكو « ةعماجلاب ًايلاط مو“ و « ايلعلا

 ةيمالسإ ةسردم يف نالا زكر يف يمالسإلا ميلعتلا امأ ,«2 ٠5

 يف ةسردملا هذه لازت الو ؛ لويس يف يمالسإلا زكرملاب ةقحلم
 نوسردي ملسم يروك بلاط ٠ يلاوح كانهو « ةيلوأ هجر

 « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ًايلاط ١ مهنم ةيمالسإلا دالبلا يف

 « برغملا ين 4 و « ايبيل يف بالط 4و « رصم يف بالط ٠١ و
 . ايزيلام يف ًابلاط ١ و « ناتسكابلا يف ًابلاط 5٠ و « رطق يث 4 و
 ةعماج ةماقإ عورشم كانهو (؟) ايسينودنأ يف بالط 5 و
 فرشيو 4 ايروكب يمالسإلا لمعلل ةزيكرك ايروكب ةيمالسإ

 ل نانتسقل - ةممانكنتع !1دعانست "01. 2 1981 )( 

 . قباسلا ردصملا (؟)
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 ركاذلاب ريدجو « يروكلا يمالسإلا داحتالا عورشملا اذه ىلع

 اهيدلف « ايروك يف يميلعت طاشن اهل ةيحيسملا ةيريشبتلا تائعبلا نأ

 « ةينفلا سرادملاو « تايلكلا كلذكو ةطسوتملاو ةيئادتبالا سرادملا

 عورشم ذيفنت ةلواحم ي يروكلا يمالسإلا داحنالا دهتحجم اذهل

 ةفامثلاب ملسملا بابشلا نيصحتل ٠ لويسب ةيمالسإلا ةعماجلا

 دقلو « ةيمالسإلا ةوعدلا رشن يف ماهسإلا كلذك « ةيمالسإلا

 ةنيدم راوجب عبرم رثم 46.٠6٠ ةيروكلا ةموكحلا تصصخ
  هإ٠٠5 ةئس 5 اذه مو 4 ةيمالسإلا ةعماجلا عو رشم لويس

 غلبمب عورشملا فيلاكت يمالسإلا داحتالا ردق دقو 2« م

 ةنس ُق عورشملا اذهل ةيئاهنلا ةلحرملا ددحو « رالود ثويلم 4

 ه٠٠4١ ةنس ىح عمج يذلا غلبملا نكلو ء م1984 ه4

 )١( تارالودلا نم نييالم 4 زواجتي مل ةعماجلا عورشل م

 « ةماع ةفصب ديجف نييروكلا نيملسملل يداصتقإلا عضولا امأ

 تلمش يروكلا يمالسإلا داحنإلا اهب ماق ةيئاصحإ ةنيع نمف
 نولمعي ًاملسم 9١و « ءابطأ 8 كانه نأ حضتا أاوضع

 ١ و « لامعألا لاجر نم ١75 و « يللاعلا ميلعتلا يف سيردتلاب
 « ةفاحصلا يف نولمعي 7 و نيسردم ه و « نيدلا لاجر نم

 يف 55 و « ةيرادإلا نوئشلاب نولمعي الهه « ًاينف الماع 45١ و
 تامدحلا يف ” و «ء ةعارزلاب نولمعي 4 « ةيئدملا تامدحللا

 « الطاع 6 و « ىرخأ تالاجم يف نولمعي 7و « ةيركسعلا

 اذه (1؟) « /.الر8 نيملسملا نيب ةلاطبلا ةبسن نوكت كلذبو
 . ديج يداصتقالا مهعضوو « ةيلاع ايروكب نيملسملا لوخدف

 ل0352 - طصها06016 قباسلا ردصملا )١(

 اع



 : ايروكي ةيمالسإلا تائبهلا

 لؤيس ةنيدمب دقع عامتجا يف ايروكب مامإ لوأ بيصنت م
 يف ةيمالسإ ةيعمج لوأ تنوكتو 2 م488١ هاله ةنس يف
 . ه185 ةنس ىبح لمعت تلظو « قباسلا ماعلا سفن ي ايروك
 ءروكذملا ماعلا يف يروكلا يمالسإلا داحنإلا اهلحم لحو ءعم5
 - ه1781 ةنس يف ةيروكلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو هب تفرتعاو

 طشني يروكلا يمالسإلا داحتإلاو خيراتلا اذه ذنم 2« ماوكا/
 يمالسإلا داحناللو « نييروكلا نيملسملا نوئش ةياعرو هوعدلا يف

 يف ءيشنأ « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةدج ةنيدمب عرف يروكلا
 ةجيتنو «٠ تيوكلاب رخآ عرف هلو ء م1918  ه198١ ةنس

 نع دعبتو جنويقناس ةيرق مالسإلاتقنتعا ايروكب نيملسملا دوهحل
 يمالسإلا داحنإلا بناج ىلإو « ريم وليك ٠٠١ يلاوحب لويس ةنيدم
 ةيبالطلا ةمظنملاو «٠ ةيمالسإلا ةيريخلا ةيعمجلا دجوت يروكلا

 ىلع فرشت داحتالا نع ةعرفتم ةنح كانهو « ةيمالسإلا ةيروكلا
 يف يروكلا يمالسإلا داحنإلا عيراشم نمو « ةيبرعلا ةغللا دهعم
 اذهو 6 (١)علصمو 3 ةيئف ةسردمو 4 ىفشتسم ءاشنإ لبقتسملا

 , ةحومط تاططخ يروكلا يمالسإلا داحنالل لجين

 يمالسإلا داحنالا لفتحإ ما980ه٠٠114 ماع فصتنم قو

 : ةيبونحلا ايروك ىلإ مالسإلا لوخد ىلع أماع 75 رورمب يروكلا
 .(؟) ةيكرتلاو ةيزيلجنإلاو « ةيب رعلا تاغللاب ًابيتك ةبسانملا هذهب ردصأو

 )١( ةنيدملا ةديرج + م ةرشن » برعلاو ايروك «  8١ةنس مرحم 14٠.1ه
  13015 25010] 1513133 132 8قباسلا ردصملا ل 10105381 .

 ع



 ةيبعشلا نيصلا يف ةملسملا ةيلقألا

 غلبتف ٠ ايسآ ةراق ةحاسم نم ةعساو ةعقر نيصلا لغشت

 ةراقلا سمح ىلع ديزي ام لداعتو ؟مك 4 هك؟كارد٠٠ اهتحاسم

 0 اناكس ىلوألاو ©« ةحاسم ملاعلا لود ةينأ) نيصلاو 3 ةيويسألا

 ةمماكرود روب ع بر م1580 ها 0 5 اماكس ردق دقف

 اسمة)١( .

 : ضرألا

 316 نحرع ينرئاد نيب انآ قرش يف نيصلا ضرأ دتمت

 ارش" ١4 و ًاقرش 3/4 لوط يطخ نيبو « ًالامش ' هم و ًالامش

 ةيعيبطلا 00 نيضلا نف را عمجت دادتمإلا اذهل ةجيتنو
 ةيبلألا تاعفترملا ميلقإ : اهميلاقأ نم زيك نأ نكميو « ةيخانملاو
 ريم ٠ ىلإ اهعافترا لصب الابج يوتحيو « برخلا ين ةثيدحلا

 « بساورلا نم تاشارف اهيطغت ًاباضه اهنيب لابحلا رصحنو
 تاعفت ملا ميلقإو « يرشبلا عمجتلل ًاطوم قطانملا هذه تحبصأو

 : ةيقرشلا' نيصلا ضرأ نم ةقرفتم ءازجأ لغشي ع« ةيقرشلا
 هيفا نيقباسلا نيميلقإلا نيب رصحتيو ؛« ةيلهسلا يضارألا مي .كقإو

 ًارامنأ نيصلا مضت انك «٠ ةبصملا سيو ةيرق متو + ةينغ ةيلوسر

 « لامشلا يف وهجناوهو طسولا يف يستجاب لثم ©« ىربك

 . (5)بونحلا يف جنايكيسو

 156 ظتمدمو زعمم طمماع الما. 2 2.111 1982 0

 . 485 ص ء« ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نسح (؟)
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 : حانغخما

 يفف « ةيخانملا لاوحألا ىلع ةعقرلا يف عاستإلا اذه سكعني
 هراطمأ طقاستتو هترارح. عفترت « يمسوملا خانملا نم طم بونحلا

 ءاتشلا يف هترارح ىندتت رخآ طمت دوسي طسولا يفو « فيصلا يف
 لصت ءاتشلا يف دراب طمع دوسي لامشلا يثو « فيصلا يف عفترتو

 نيب نيصلا ءاحنأ 5 راطمألا فلتحنو دمجتلا ةجرد هترارح

 )١( ةليلق ىرخأو راطمألا ةريفو قطانم نيبو « ةيفيصو ةيوتش
 ءارثو « يعيبطلا تابنلا نم ةددعتم ًاناولأ يخانملا عونتلا ةليصحو
 ديدعلا مضتف « نيصلا ضرأ ةينب عونتتو « يعارزلا جاتنإلا يف
 ءارث يف هتميق اذهو ٠ روصعلاو ةنمزألا فلتخم تانيوكس نم
 نيصلا تحبصأف ناكسلا تبذج دراوملا هذه لك « يندعملا نيصلا
 . ًاناكس ملاعلا دالب ركأ

 : ةيرادإلا ماسسقألا

 ديدعلا ميلقإ لك مضي « ةيرادإ ميلاقأ ةتس ىلإ نيصلا مسقنتو
 عبرأ مضيو نيكب ميلقإب ىمسيو يلامشلا ميلقإلا : تاعطاقملا نم
 مضيو جنايئيش ميلقإب ىمسيو يرشلا يلامشلا ميلقإلاو « تايالو
 سمخ مضيو ناهاو ىمسيو طسوألا ميلقإلاو «٠ تايالو ثالث
 ينونجلا ميلقإلاو 4 تايالو م مضيو يقرشلا ميلقإلاو 9 تابالو

 ينرغلا يلامشلا ميلقإلاو .« تايالو عبرأ مضيو جنيكنوش ىمسيو

 . (؟) تايالو ه مضيو نايس ىمسيو

 )١( اهدعب اهو 499 ص « قباسلا ردصملا .

 ص « قباسلا ردصملا (؟) 85٠5 .

 ا



 نويلم 487 م1985 م٠٠5١ ةئس يف نيصلا ناكس ددع غلب
 برقا يذلا . يرشبلا مضخلا اذه يف سانجألا ددعتتو « ةمسن

 « ةيلوغملا رصانعلا يف سانجألا رصح نكميو « رشبلا نم رايلم نم
 بلغأ لكشتو « نيصلا نم يلامشلاو يئرشلا عاطقلا يف شيعتو

 مسقلا يف رشتنتو « ةينايالملا رصانعلاو « يوهلا نم « نيصلا ناكس
 ةنس يف نص تاي نس روتكدلا نلعأ دقلو «٠ نيصلا نم ينونحلا

 رصانع ةسمخ نم نوكتت ةينيصلا ةمآلا نأ م1913 م1"
 « لوغملاو « وشناملا « ناكسلا بلغأ نولكشيو « نويناملا : يه

 نيصلا نأ رمآلا ةقيقحو « نويتبتلاو «٠ ( نوملسملا ) ىوم لاو
 ةنوآلا ينو « تاغللا اهب ددعتتو « رصانعلا نم تاعومجم نم نوكتت

 فصن نم ريكأ امدحتي حبصأو « ( نيردنم ) ةغل تداس ةريخألا

 نيصلابو « ندملا يف نيصلا ناكس سمخ شيعيو « نيصلا ناكس

 ياهغنش نيصلا ندم تايربك نمو « ملاعلاب ىربكلا ندملا عبر
 نيكبو ء م٠198 ه)٠6٠4 ةنس يف ( ةمسن ) 17787٠٠١

 جئاينيشو ( ةمسن 45617٠٠١ ) نيجئايتو « ( ةمسن 4"ه٠.ه٠)
 واكناهو «ء ةمسن ٠95٠0٠6٠ نوتناكو « (ةمسن ا!/460)

 قوف نيصلا ناكس نم /.88 شيعيو « (ةمسن )6٠0.9#0٠6٠”

 يف ناكسلا زكرتيو « نيصلا ضرأ نم 1.٠ نع لقت ةحاسم
 نيصلا ناكس لسانتبو « ةيضيفلا لوهسلاو « ةيلهسلا قطانملا

 . (١)ًابيرقت ًايونس /* لإ لصي لدعم

 ايسأ « نيئيملا وبأ نسمح + 1طع ظادعمووو زعوع طوماع 701. 2 )1(
 116 هعوب طمعو ع1 ممهولنه 2. 193 1982 ةيسوملا

 ام



 : ىرسشلا طاآاشنلا

 ةعارزلا عونتتو ٠ نيصلا يف فرحلا مهأ ةعارزلا لازت ال

 تر ل ل

 عونتتو «٠ نادف نويلم ١٠٠١ ىلع يضارألا ةحاسم ديزتو

 . زرألا اهسأر ىلعو « بوبحلا اهزربأ نمو « تالوصحملا
 نط نويلم 19,7 نيصلا تجتنأ م1480 ه٠٠4١ ةنس يفف
 نويلم 54,8 ريعشلا نمو « نط نويلم 04,١ حمقلا نمو « هنم

 تاللصاح ةدع اذه ىلإ فاضي « نط نويلم ه9,5 ةرذلانمو « نط

 . ياشلاو « ايوصلا لوفو .« ركسلا بصقو « نطقلا اهنم « ىرخأ
 ةنس يفف « ةمخض ةيناويح ةورث نيصلابو « تاوارضحلاو ةهك املاو

 راقبألا نم سأر نويلم 4,5 اهب ناك ء م1980 - ه6

 « مانغألا نم سأر نويلم ١ ٠ « سوماحللا نم سأر نويلم “ و

 نيصلا يف تاباغلا ةحاسم ردقتو اذه « زعاملا نم سأر نويلم ٠6و

 نيصلا جتنت اذه بناج ىلإو « دالبلا ةحاسم نم ٠ يلاوح

 م6٠198ه٠٠114 ةنس يف اهجاتنإ غلبيف « كامسألا نم ةريبك تايك'

 . )١( نط نويلم 4,٠٠ يلاوح

 « زينجنملاو « ديدحلا اهنم « ةيئدعم ةورثب نيصلا عتمتنو
 « محفلا نم ةمخض تايه اهيدلو ١ نوتسجنتلاو « ريدصقلاو
 نيصلاب ةعانصلا تمدقت دقلو « لورتبلا يف ةريقف اهنكلو

 تاجوسنملا ةعانص اهيف ؛ ىربكلا لودلا ىوتسم ىلإ ىقرت ال اهنكلو
 . (؟) ةليقثلا تاعانصلا ضعبو « ةيئاذغلا داوملاو « سبالملاو

 . ةقباسلا رداصملا 0(
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 : ؟ نيصلا ىلا مالسإلا لصو فيك

 ةيراجن تالص ىلإ عجرتو « ةميدق نيصلاب برعلا ةقالع
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيدحو « مالسإلا ىلع ةقباس تناك
 ةفورعم تناك نيصلا نأ ىلع ليلد « نيصلا يف ولو ملعلا اوبلطا »

 « نيروحم قيرط نع نيصلا ىلإمالسإلا لصو دقلو « برعلا دنع
 ناتسكرتلا حتف يف لثمتو « برغلا نم اهيلإ ءاج يرب لوألا
 لوآلا يرجهلا نرقلا يهتني نأ لبقف « رغشاك ةقطنم يف « ةيقرشلا
 ع نيصلل ةيبرغلا دودحلا يلهابلا ملسم نب ةبيتق تاحوتف تلصو

 نأ الإ « نيصلا ضرأ يف لغوتت مل ةيمالسإلا تاحوتفلانأ نم مغرلا ىلعو

 راشتنا يف هرثأ هل ناك نيصلاو ايسآ برغ نيب لفاوقلا قيرط
 اذه فرع دقلو + نيصلا يلرغ يب راجتلا قيرط نع مالسإلا

 ناتسكرتلا ةقطنم يف مالسإلا ةرواجمل نأ امض « ريرحلا قيرطب

 ةيمالسإلا ةوعدلا ثب يف هرثأ نيصلل ةيبرغلا دودحلل ايسآ طسوب
 . دالبلا يلرغ ُق

 مالسإلا لقن يرحب روحم يف لثمت دقف مدقألاو يناثلا روحملا امأ
 لصو « نيدشارلا ءافلحلا رصع ةياب يف نيصلا يرش ىلإ

 يضر نافع نب نامثع دهع يف ه١ ةنس نيصلا ىلإ ملسم ثوعبم
 اهددع غلب ىح نيصلا ىلع ةيمالسإلا تاثعبلا تلاوت مث « هنع هللا
 (1)م١٠48-ه184و م5081 ه١ ينس نيب ةرئفلا يف ةثعب 6
 هةيراجتلاو ةيسامولبدلا تاثعبلا روحملا اذه ربع نيصلا ىلع تلاوتو

 . لخادلا وحن ةيلحاس زكارم نم نيصلا ربع رشتني مالسإلا ذخأو

 )١( صص « نيصلا ىف نيملسملا خيرات « ىح نيدلأ ردب ١١ .
 . 1112021197 701. 3, 2ل 0اتدتما - 1مماتاتع 02 ة8قنقال تن



 : نيصلا خيرات ريع نوملسملا

 تطبترا ةيخيرات لحارم ربع نيصلا يف مالسإلا راشتنا رم دقل
 : ينآلا يف اهزاحجيإ نكمي نيصلا يف ةمكاحلا رسألا خيراتب

 ١ ٌمنوسو غنات ىترسأ مكح رصع يف بس :
 نيصلا ىلإ تلصو يلا تائعبلا ددع نأ ىلإ ةراشإلا تقبس

 نوينيصلا قلطأ ةثعب ١5 اهنم « ةثعب 38 ىلإ فصنو نرق ىدم يف
 « ءاضيبلا سبالملا باحصأ » ةرابع اهيلإ فيضأو « ينثاتلا » اهيلع
 ةثعب ١7 اهنمو ( يومألا مكحلا لظ يف تائعبلا ىلإ ةراشإ يهو )
 . ( ءادوسلا سبالملا باحصأ ) « يشثاتلا » اهباحصأ ىلع اوقلطأ

 تائعبلا نأ حضتي انه نمو « يبابعلا رصعلا يف امنأ يبعي اذهو
 ترمتساو يومألا رصعلا ين تدادزا نيصلا ىلإ لصت تناك يلا
 نم ةملسملا تاعامجلا ضعب ترقتساو « )١( يبسابعلا رصعلا يف

 ناوخ » ةقطنم يف ينونحلا نيصلا لحاس ىلع نيدلا لاجرو راجتلا
 « ( نا غناشت ) ةمصاع ىلإ نوملسملا لصوو « ًايلاح نوتناك « وف
 ةنطوتسم ترهظ اذكهو « ةددعتم قطانم يف نورشتني اوذخأو

 قطانملا هذبي نيملسملا نع ثدحنو « وف ناوخ ء ةقطنم يئ ةيبرع
 ركذ « ةرم نم رثكأ نيصلا ىلإ رفاسو « يئاريسلا رجاتلا ناميلس
 لهأ نم «ديز وبأ» هليمز هعم كرئشاو خيراوتلا ةلساس باتكي اذه
 نيصلا يف نيملسملا ةايح نع ةلماك روص باتكلا اذه يفو « ةرصبلا
 نبا ةلاحرلا راز دقو « يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف

 . (؟) اهب نيملسملا لاوحأ نع بتكو ه7 ةنس يف نيصلا بهو

 )١( قباسلا ردصملا سفن .

 ص ء« نيدلا ردب (؟) .. «٠ ص « نيصلأ ىف نيملسملا خيرات  76١لل
 ص (« ىناتكلا رصتنملا ىلع .د ”١ .
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 غنوسو غنات ينرسأ دهع يف ةيمالسإ قطانم ترهظ اذكهو
 ةيمالسإلا راثالا رهشأ نمو «٠ وشت ناوشت يفو « نوتناك يف

 « نوتناك يف مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ىركذ دجسم نيتقطنملا يف
 بوتكم رجح دجسملا اذه يو 4 وشت ناوشت يف رهاطلا دجسمو

 مدقو نيدلا رهظم بيجع ىعدي ينرع رجات وهو هسسؤم مسا هيف
 . ه و6١ ةئنس ةئيدملا هذه ىلإ

 غناه ةنيدم يف غنوس ةرسأ دهع يف ةيمالسإ ةيلاج ترهظ م
 لاوحأ فصوو اهفصوو ةنيدملا هذه ةطوطب نبا رازو وشنت
 3 « وشت غناي » ةقطنم يف مالسإلا رشتنا كلذك « اهب نيملسملا

 مالسإلا رشتنا اذكهو . نآ  غناشت يف ةيمالسإ ةيلاج تدجوو
 نيملسملل تناكو « ةديدع قطانم يف غنوسو غنات يرصع يف
 (١)ىرخألا ةيداصتقإلاو ةيراجتلا مهتطشنأو مهسرادمو مهدجاسم

 :ه« ناوي » رصع يف نوملسملا " 

 : ما71/ا//هدالكذك - م1154 /هكالك : لوغم لا

 دازو « ةعيرس ةضهم نيصلاب لوغملا رصع يف نوملسملا ضم
 مهنم رهظف ةلودلا ِق ةديدع بصانم اولغشو « مهذ وفن

 مكاح اهنم بصانم ةدع دلقتو ( رمع نيدلا سمش ) لجألا ديسلا
 ىلع همكح ءانثأ لمعو « م1774  ه51/“ ةنس يف نانوي ةيالو
 يف نيصلا ولوب وكرام راز ) ةيالولا هذبب نيملسملا مادقأ تيبثت
 . ( نيصلا يف نيملسملا نع بتكو 2 م1795 ه591 ةنس
 ةمهم بصانم اولوت نيذلاو 0 لجألا ديسلا ءانبأ لمع كللذك

 ةمهم بصانم اودلقت نيذلا نيملسملا نيب نم زربو ؛ ةلودلا يف

 . 1+ ص « ىعويشلا ركسمملا يف نوملسملا « قاتكلا رصتنملا ىلع (1)
 م



 غنيجوي هاشو « ءارزولا سيئر بئان غنيجوي نسح « ةلودلا يف

 ناث بنان غنيجوي نيدلا ردبو «© ءارزولا سيئرل ناث بئان

 ىلإ مهددع لصو ىح « نيملسملا نم ديدعلاو (١)نيدلا ريهظو
 نيصلا نم تابالو 4 مكح نوملسملا ىلوت دقلو « ًاصخش نيثالث

 اذكهو « ةيالو ١؟ ىلإ ةمسقم نيصلا تناكو « لوغملا دهع يف

 ( ناوي » ةرسأ دهع ين نيصلا مكح يف مظع نأش نيملسملل ناك
 نع. ينك ؛ةراغلا .ءدعب .ىف .نيفلا ةلئرطي» نبا .ةلاصرلا ارو
 ] . نيصلاب نيملسملا

 س- (م1؟١ا6/هالا/١٠) مَنم ةرسأ دهع يف نيمئسملا لاوحأ '"' 

 : (م15غ8/ه0١٠ه4ر

 « لوغملا دهع ذنم يبيصلا عمتجملا يف نوملسملا جمدنا دقل

 ءامسأ ترهظو « ةيمالسإلا مهديلاقت ىلع اوظفاح مهنكلو

 (اح ) و « دمحم وأ دوعسمل ًاراصتخا ( ام ) لثم نيملسملل ةينيص
 بستكا اذكهو . نيدلا رصنل اراصتخا ( ان ) و « نسحل ًاراصتخا

 ين رع لصأ نم ةملسملا رسألا نيب ةرهاصملاب ًاددج ًاعابتأ مالسإلا

 بصانمب نوظفتحم نوملسملا لظو « ةينيصلا رسألا نيبو يناريإ وأ
 2 غنم دهع يف ةزرابلا تايصخشلا نمو « ةديدحلا ةلودلا يف ةمهم

 رختفي راحب ربكأ وهو ( وهنج ) ناهيج جاحلاو وي جناشت دئاقلا
 لحاس ىلإ ةيرحن تالحر ةدع داقو « ميدقلا نيصلا خيرات هب

 - ه1 ةنس يف ايقيرفإ قرشو سرفلا دالبو « ةيبرعلا ةريزخلا

 ل ه4 ص « نيصلا يف نيملسملا خيرات « ىح نيدلا ردب )١(
 101521 1هداندغع 02 ةطدماتس كتموب آول. 3-2
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 دهع يف ميظع مارتحإ يمالسإلا نيدلل ناك امك ء (١1ع143
 يرامعملا نفلا يف ةيمالسإلا نونفلا ترهظو ( غنم ) ةرسأ مكح
 ةنس يف نيصلا ىلإ نويلاغتربلا لصو ةريفلا هذه يو «٠ يبيصلا

 . م4١16 هو

 (م15غة/ه85١٠) «نودروشتملا» وشناملا دهع يف نوملسملا 2

 : م1511 ) -

 ملظ دهع ناكف رصعلا اذه ي نيملسملا عاضوأ ترغت
 نيملسملا تاداعب نيبروشنملا نيفظوملا لهج ببس دادبتساو

 دادبتساو ملظ دض نوملسملا اهب ماق تاضافتنا ةدلع ترهظ اذهل
 تعضخ يلا ةيقرشلا ناتسكرتلا يف تاضافتناترهظف ع ماكحلا
 يف تاضافتنا ترهظو « نييروشنملا مكح ةياهن يف نيصلا مكحل
 ىسناش يف نيملسملا ةضافتنإةيمالسإلا تاضافتنإلا نمو ٠ نيصلا لامش
 ع ماما00  ها781/ , مام575  ها١ا/ ينس يف وصناقو
 , م1855 ل ه١؟14؟ ةنس نانوي ةيالو يف نيملسملا ةضافتنإد
 وحن اهتيحض حارو كلذ دعب اهرارمتساو . م1858 ما

 ياعمل ةمجرت لوأ ترهظ ةرشفلا هذه يبو «٠ ملسم فلأ ٠

 . (75)م1855  ه1١1ا/ ةنس يف ميركلا نآرقلا

 : (م١151/ه155١1) ةنس نم يروهمجلا دهعلا يف نوملسملا - ؛

 ىلع يروهمجلا مكحلا نالعإو . وشناملا مكح ءاهتنا دعب
 نأ نلعأ يذلا - ه78١ ةنس يف نص تاي نوص روتكدلا دي

 لل م5 ص « قباسلا ردصملا )١(
 ل0ان121 1آسكانان1غ 0 84دواننت انضم ثققنكك 70
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 اهادحإ نوملسملا لكشي رصانع ةسمخ نم نوكتت ةينيصلا ةمألا

 : يعور

 ١ نويناطلا » يبيصلا رصنعلا ( .

 ,:وكاسلا هيا

 م نوملسملا 0( يوفملا

 8 نبتلا رصنعلا همسعا ©

 رهو 6 «ناولا سا نع نوكتم ا ةىووتتللا ملع ناكو

 دعب مهقوقح نوملسملا لانو . (١)ضيبألا نوللاب نيملسملل
 نواعت اذهل ع لورق ةيالث يلاوح تمماد داهطضالا نم ةربف

 نورقلا نوملسملا ىضق دقلف «٠ يروهمجلا مكحلا عم نوملسملا
 بئاوشلا تلخداو لهحلا مالظو رقفلا ملظ يف ةقباسلا ةئالثلا
 مكحلا لظ يف مهماف ام ةداعتسا يف نوملسملا أدب اذهل « ةديقعلا ىلع
 . يروشنملا

 اذه نع ةينيصلا ةيروهمحلا سيئر نص روتكدلا ربع دملو

 نيملسملا ( يوحلا ) نأ مولعملا نمو : هيف ءاج هل نايب يف ملظلا

 ؛ نيرخآلا نم دشأ ًاداهطضا اوساق دق نيصلا خبرات نم ودبي انك

 « ةريخألا نورقلا ين بئاصملا عجوأو ملاظملا ربكأ اوساق دق مهم الو

 فاضأ مث ... دشأو ىوقأ مهاضن حور نوكت نأ يللا نحن
 ةجرد ريكأ ىلإ نيصلا يف ةيطولا ةكرملا غلبت نأ بعصلا نم هنإ

 . نيملسملا نم ةكراشم نودب ةريخألا اهتلحرم يف حاجنلا نم

 )١( صص « نيصلا ىف نوملسملا خيرات : ىح نيدلا ردب ٠١١ .

 ملك



 ةجردلا يف نيملسملا نيصلا ين ىروهمجلا مكحلا عضو اذكهو
 دعب يطولا مكحلل نيصلخم نوملسملا لظو . (١)مهب قيلت يببلا
 « كيشت ياك لا ريخلا هتفيلخ دهع يو « نص روتكدلا ةافو

 « ينابايلا لالتحإلا اوبراح امك نيصلا ديحوت لجأ نم اوبراحف
 .« يبيصلا نط نطولا ذاقنإل ةيمالسإلا نيصلا ةيعمج كر ركتو

 ا « نيصلا خرا نيملسملاب ةيعمجلا هذه تلصتاو

 2 نيكنان ىلإ يسيارلا زكرأا الع لاو: عك جلوشت 7 يف زكارم
 2 اعرف غ١٠٠ و تاعطاقملا 2 ًايعرف اركرم ؟# ال ناكو

 ُق ةشساتو « دالبلا ءاحنأ عيمج ُق ًاتكم ة.. و تايريدملا

 ًاصوصخ جراخلا ىلإ تاثعبلا تندد م1911 ها8#٠1 ةنس
 . (؟)ةيمالسإ تالحم ةدع تردصو « رهزألا ىلإ

 : نيصلاب نيملسملل يددعلا روطتلا

 تبهذو ًافورعم نيملسملا ددع نكي مل رشع عس اتلا نرقلا يف
 ا دعا نضع
 تاروثلا ةرثكو داهطضالا ببسب لءاضت مهددع نأ لمتحيو
 تايالو نأ « نيصلا اوراز نيذلا نييبروألا ريراقت_نم دافتسيو

 . (”5تبرخ اهلمكأب
 6« ثويلم ه,ه يلاوح ناك ددعلا نأ ىلإ ضعبلا بهذو

 52 نيملسملا ددع نأ كلذ « ةحيحص ريغ تانايبلا هذه نكلو

 نويلم 5/8 ب ردق نيرشعلا نرقلا م تاففرألا يف نيصلا
 كاف سمخ مهددع فعاضتي نأ لمعي الو «٠ (5)ةمسن

 . #١ ص « قباسلا ردصملا )١(
 .هإغ٠ 3س رع د ارعلا هلع دج ا نسا( رقما نعال
 . ١” ص مه من ىعويشلا ركسعملا يف نوملسملا : ناتكلا (؟)

 01 *٠١ ص « نيصلا ىف نيملسملا خيرات « ىح نيدلا ردب )(
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 يف نيملسملا ددع نوكي نأ لمتحي كلذل «٠ نرق فصن لالخ يف
 . انويلم ٠١ يلاوح يضاملا نرقلا رخاوأ يف نيصلا
 : نيملسملل يفارغجلا عيزوتلا

 ةنس ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق مث يذلا ءاصحإلاب ءاج
 تاعطاقم ءاحنأ يف نيملسملا عيزوت ءاج « م1956 مام
 - ه15الا/ ةنس يف اهب نيملسملا ددع تردق هساسأ ىلعو « نيصلا
 لودحلا رظنا . م1998 ه1948 ةنسو ,« م1401

 : نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ تايدحتلا
 ةيمالسإلا ةوعدلا لاجم يف ةرمثملا ةريفلا هذه داصح نم مغرلا ىلع

 طسو تايدحتلا ضعب دوجو نم ولخي مل رمألا نأ الإ 3 نيصلا يف
 تانابدلاو تاعزتلا فلت# نم « رشبلا نم رداحلا طيحملا اذه
 دهعلل نيصلا يف نيمدسنا صالخإ نم مغرلا ىلعف ؛ تايموقلاو تاغللاو
 لا رثخلا هتفيلخ دهع ينو « نص تاي نص مكح يي يررهمجلا
 حلسم مادص عقو 3 ماو  مها7594 ةنس يف 3 كش ياك
 تارشع لتق ىلإ ىدأ جنايكنس ةعطاقم مكاحو نيملسملا نيب
 تاطلسلاو نيملسملا نيب رخآ مادص ثدحو « نيملسملا نم فالآلا
 جتن 2« م1478  ه1١"ا/ ةنس يف وصناج ةعطاقم يف ةمك احلا
 نيب تامادص ةدع تثدحو « نيملسملا نم ديدعلا لتقه هنع
 مغرو ع (١)ناويوكو 4 ناويه يبعطاقم 5 ةطلسلاو نيملسملا
 اهنم ىساق يلا ةاناعملاب نراقي ال رمألا نإف تايدحتلا هذه
 . يعوبشلا مكحلا دهع يف نيصلا يف نوملسملا
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 : ىعويشلا مكحلا دهع يف نويدنيصلا نوملسم ا

 * (نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا)

 - ه59١ ةنس يف نيصلا مكح ىلع نويعويشلا ىلوتسا

 كلذو 6 رمألا لوأ نيملسملا ل ويع ويشلا نداه دعلو / م6

 روتسدلا صنو « ةيلهألا برحلا ءانثأ مهاناعمو مهنادعاسمل ءازجك

 5 هنأش « ةدابعلا ةيرح ىلع نييعويشلا دهع يف ديدحلا يبيصلا

 درجحم صوصنلا هذه نكلو « ينايفوسلا روتسدلا نأش كلذ

 « قيبطتلا دنع ىشالتتو « نويعلا يف دامرلل ارذ ءافوج تاراعش

 « ةيمالسإلا ةيبعشلا ةينيصلا ةيعمجلا ةيعويشلا تاطلسلا تلكشو

 2 ديدحلا ميظنتلا ءارو نيملسملا فوقو اذه نم فدهحلا ناكو

 نيملسملا ةسرامم ةيرحب ةيمالسإلا لودلا نم نيصلا راوز ماهعإو

 ء ةيعمحلا لبق نم ًاقبسم ةدعملا تامولعملا لالخ نم « مهسديقم

 تارشن ةيعمجلا هذه تعزو دقلو « مكاحلا م اظنلا ةمدحل كلذو

 64 نمض نيصلا يف نيملسلل يئاذلا مكحلا حنم نع ةلرطم

 تنبئا ثادحألا تايرجمف « ةميزم تامولعم اهلكو « ةعطاقم

 ماظن نيملسملا ىلع ضرف دقلف « تارشنلا هذه هتعدا ام سكع

 ةكرشملا ةشيعملا ماظنو « تانويمكلا » ماظنو « طلتخملا جاوزلا

 ىلع اذه ىضقو ؛ ةيمالسإلا فاقوألا كالمأ تاطلسلا ترداصو

 «تانويمكلا» لخاد لمعلل اورطضاف « نيسردملاو ظاعولا تابترم

 َ ياغنستو ف وصناج تايآلو 5 طلستلا اذه نوملسملا مواقو

 ىلع نويعويشلا ضبقف «٠ (١)تبتلاو « ةيقرشلا ناتسكرتلاو
 ةيمالسإلا بتكلا تقرحأو نوجسلا اوعدوأو نيملسملا ءامعز

 « سرادملا تقلغأ امك « اهنم ريثكلا مدهو « دجاسملا تقلغأو

 )١( نيصلأ ىف نيملسملا خيرات « ىح نيدلا ردب .
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 نكميو ٠ جراخلا ىلإ مهنم ديدعلا رفو ؛ نيدلا ءاملع درشو
 . ةيلاتلا لحارملا يب ةريفلا هذه راصتخا

 : ىلوألا ةلحرملا
 : م1508/ه1/8١ ىلا م1555/ه1175 ةنس نم

  ةلودلا سيسأتل دادعإلا ترياس اهل ةنداهم ةلحرم تناك
 عمتجملا نايك لكشت يلا فارطألا عيمج ةنداهم نم دبال ناكف
 لاط برح باقعأ 5 شيعت نه روصتل نأ 00 ىيصلا
 نويلم 5.60 لكشي ناك يذلا يرشبلا نايكلا اذهو « اهدمأ
 اذه طسو ةطلسلا تيبثت نييعويشلا مه ناكف « كاذنأ ةمسن
 ضعب نع ةمكاحلا ةطلسلا تلزانت كلذل «٠ يرشبلا طيحملا
 نيصلا يي نيملسملا ةيضق تناك فورظلا هذه يو ع تاراعشلا
  يمالسإلا ملاعلاب نيصلا تاقالع نسحي ردقب الإ ةراثم ريغ
 يف يمالسإلا ملاعلا نيصلا يف نيملسملا نيبالم ريصم قلقأ دقلف
 حملاعلا ءاضرإ ةك احلا ةطلسلا تلواحف 4 ديدحلا مكحلا للظ

 ةنس يف ةيبعشلا ةيئيصلا ةيءالسإلا ةيعمجللا ترهظو ؛ ىمالسإلا
 ةلكش نيملسملا لثمت ةديحو ةيعمجك « م1581 هال
 لوُأ دقعو « ةقباسلا ةيمالسإلا تايعمجلا تيغلأو « ًاعوضوم ال
 تردص مث « ةنسلا سفن يف ديدحلا ماظنلا لظ يف نيملسملل رم ؤم

 ىلع صن ديدحلا روتسدلا يثو , ماوؤ550 ه6 ماع ُق
 ةملقألل ةنداهم ةلحرملا هذه تناك اذكهو « ةدابعلا ةيرح
 . (١)ةملسملا

 ةنس مرحم © ىب رعلأ ةلجم ل! نيصلا ق نيملسملا خي راث 6 ىح نيدلأ ردب 000
 1سم ارك (ان16 هع 34دكاننس 1طن ثعمتتس - "7016 . ه١

3-2 

5١ 



 - ةئناثلا ةلطحرملا

 : مالكك/ هذاك ىلا م5414 ةئس نم

 تأدبف « اهتلت يلا ةفينعلا ةلحرملل ةيلاقتنإ ةلحرم تناكو

 ةطلسلا تمدقأو ؛ ( تانويموكلاب » ىمس أم ءاشنإ ف تاطلسلا

 هذه يف ناكو « رومألا ديلاقم ىلع ةنميملا ماكحإل كلذ ىلع

 ماظن قيبطت 2 اذه رهظو « نيملسملا روعش ساسم ةلحرملا

 ىلع اوعزوو نيدلا لاجر قيبطتلا لمش دقلف « « تانويموكلا و

 دعاصت نم ةلحرم تأدبو « ةيعامجلا عناصملاو ةيعامجل.ا عرارملا

 تاالاقم ةينيصلا فحصلا يف ترهظ امدنع نيملسملا دنع قلقلا

 ىلع حاحلإلاو لب « دجاسملا نم ريبكلا ددعلا اذه دوجو ةمجاهمل

 هذه نأل نيملسملا قلق دازو « ةيداصتقا ضارغأل اهمادختتسا

 هذه تناكو « دجاسملا نم ديدعلا قالغال ةمدقم تناك ةلمحلا

 م1944 ه59١*11 ةنس ذنم دجاسملا اهيف قلغت يلا ىلوألا ةّرملا يه
 قف نوه مهند راشب نيلسلا ماي لت لإ اذه نأ د

 ناكو « ةقباسلا ةلحرملا يف يف ءىشنأ يذلا يمالسإلا دهعملا فق

 رادصإ فقوتو « مهنيد مولع يّملتل ثماشملل ةديحولا زال

 . جحلا تائعب رفس فقوت انك « « نيصلا يف نوملسملا » ةلجم

 قطانم نم نيملسملا ريجم يهو « اليكنت دشأ ةوطخ كلذ ىلت من
 نيملسملا ريغ ريجبعو (؛ قرخأ قطانم ىلإ ةيلاعلا ةيمالسإلا ةفاثكلا

 يف ثدح حافكب اذه نوملسملا هجاو دقلو « نيملسملا قطانم ىلإ

 ناك اذه لك . م1957  ه١"9417 ةنس يف ةيقرشلا ناتسكرألا
 . (١)ةمداقلا ةلحرملل ًاديهمت

 )١( قباسلا ردصملا .
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 : ةئلئلاثلا ةةلصحرملا

 : م1517/ه1597 ىلا م1537/ه1487١ ةنس نم

 ةيفاقثلا ةضافتنالا ةلحرمب ىمستو « فنعلا لحارم دشأ يهو
 نيصلا بلق يذلا لازلزلا اذه « ( نيعاللا )ةضافتناةلحرم وأ
 ةرتفب نيصلاب نآلا ةكاحلا تاطلسلا هفصت ؛ بقع ىلع أسأر
 ةباصع يدبأ ىلع نيملسملاب لح اذامف « ةعبرألا ةباصع مكح
 . ؟ ةعبرألا

 : ةيمالسإلا ةيعمجللا سيئر بئان نيش سايلا جاحلا لوقي
 لك اوبرخ مهنأل « اهب ماملإلاو لب « اهحرش لوطي ةلأسم هذه
 يلع دمحم جاحلا ةيعمجللا سيئر ىلع ضبق دقلف . نيصلا يف ءىش
 باون ريصم ناك اذكهو .٠ نجسو بذعو برضو جناشت
 يف نيدلا لاجر برضو « ةينيصلا تايالولا يف ةيعمجلا سيئر

 فحاصملا اوذخأو مهنويب ةعبرألا ةباصع بابش محقاو ء عراوشلا
 نوينيصلا نوملسملا دقفو « عراوشلا يف ةينالع اهوقرحأو بتكلاو
 ةنس يف تقلغأف دجاسملا ىلإ ةلمحلا تدتماو « ةردان تاطوطحم
 ىلإ رخآلا ضعتبلا لروخو « اهنم ريثكلا ماوك5  هاالمك
 هيف يىلصيل نيكب يف دحاو دجسم ىلع اوقبأو « نزاخمو « شرو »
 تيغلاو - ه788١ ةنس يف هحتف ديعأ  نوملسملا نويسامولبدلا
 نم نوملسملا عنمو « ةلودلا نم اهب فرتعملا ةيمالسإلا تاالطعلا
 « ءاقرزلا سبالملا ءادترا ىلع اوربجاو « ةيموقلا مهايث ءادترا
 اذكهو « ىتوملا نافكأ اهب فرصت تناك يلا حيراصتلا تنغلأو
 ةنس روتسد نم 8 ةداملا ىضتقم ةلوفكملا ةدابعلا ةيرح تناك
  ها798 ةنس فو 2« « قرو ىلع اربح ) م905١ مالا
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 ةلطعب نيبلاطم « نانوي » ةيالو يف نوملسملا رهاظت مااا/ه

 . (١)ةعمجلا موي
 ةعبارلا ةئحرملا

 : نالا ىلا م1917/ه1195 ةنس نم
 ةطلسلا ىلع عارص نع ةرابع ةلحرملا هذه ةبأدب تناك

 ةلحرم تأدب مث « نيماع اذه قرغتساو « ةعبرألا ةباصع ةيفصتل
 يف نيملسملا عضو امف ع ماؤال4 مال" ماع عم ةديدج

 . ؟ ةيلاحلا ةلحرملا

 صنلا نأ : هلوقب عاش لك مخ ماجا اذه نع باجأ

 نينطاوملا رئاسل ةديقعلا ةيرح صوصخب روتسدلا يف ركذ يذلا
 يف لدعملا صنلا حبصأو ةعبرألا ةباصع لظ ين هفذح دعب ديعأ
 مه نينطاوملا عيمجج : لي 1 م1918  ه89١/ ةنس روتسد

 . داقتعالا مدع يف قحلا مهل نأ امس ٠ ييدلا داقتعالا ةيرح

 م1904  ه949١1 ةنس تابوقعلا نوناق يق ةدام تفيضأو

 دحب نجسلاب ةموكحلا يفظوم ةبقاعم ىلع صنت ( ١417 مقرب )
 نم نينطاوملا ديرجن يف اوطرفأ ام اذإ سبحلاب وأ نيتنس ىصقأ
 ءانبأ تاداعو فارعأ اوكهتناو « ةينيدلا مه ديقع يئ مهتيرح

 ةداعإب دعو كانهو . . يع رش ريغ وحن ىلع « ةيموقلا تايلقألا

 ( نوملسملا » ةلحم رادصإ ةداعإو « نيكب يف يمالسإلا دهعملا حتف

 ملاعلاب لاصتالا روسج ةداعإ ةلواحمو 0 جلا تاثعب فانئتساو

 دجسم 184٠٠ نم ركأ اهنمو ةقلغملا حاملا حتفو 2 يمالسإلا

 5 0 تاالطعلا ةداعإو ء اهدحو ةيقرشلا ناتسكرلا يف

 «©« ىبرعلا ةلجم ل 12801066-2301112321 قباسلا ردصملا (؟ « ) ١

 . ه1١٠4١ ةنس مرحم
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 دجموت تيح « ينيصلا روتسدلا صوصن ضعبليدعت صوصخب امأ
 نينطاوملا ديرجت يف اوطرفأ ام اذإ » لثم قلقلل ةريثملا لمحلا ضعب
 ( يعرش ريغ وحن ىلع » ةرابعو . ؛ مهديقع يف مهتيرح نم
 اذه نوكي الأ ملسملا هوجري ام لكو . كشلل ةريثم لمج هذه
 دقلو « بيرقلا ىضاملا يف ثدح امك « قرو ىلع اربح ١ رييغتلا
 : ماو04  ه198١ ةنس يفو « ةبيطلا رداوبلا ضعب تثدح
 تاقفن يف ةموكحلا تمهاسو ع دجاسملل يحيردت حاتتفا دب
 لوخدب نيصلا ةموكح تحمس ةنسلا سفن يفو « اهحالصإ
 ىملسم نم دفو راز انك ةيبرعلا لودلا نم فحاصملا نم دادعأ
 : يلامشلا نميلاو نامعو تيوكلاو نيرحبلاو ناتسكاب نبصلا

 ةيمالسإلا ةيعمحلا تلسرأ م٠198  ه٠٠5١ ةنس يثو « ناريإ
 عبارلا اهرمتؤم ةينيصلا ةيمالسإلا ةيعمجلا تدقع ماعلا سفن يو . ناتسكاب يف يمالسإلا رمتؤملا روضحل اهنع نيبودنم ةينيصلا
 : ةينيدلا بتكلاوميركلا نآرقلا عبطل اهعورشم نع تنلعأو
 . (1)ةيقرشلا ناتسكرت يف ًايمالسإ أرمتؤم تدقع اك
 : نيصلاب نيملسملل يددعلا مجحلا

 . لدحلا نم ًاريثك نيصلاب نيملسملا ددع ةيضق تدان
 : ةيموقلا ساسأ ىلع تاءاصحإلا يرحت ةينيصلا تاطلسلا لازت الو
 : اهنم ةديدع بابسأ ىلإ دوعي لدحلا اذه درهو

 نأ نم مغرلا ىلع ؛ نايدألاب ييصلا مكحلا ماظن فارغا مدع ١
 . ةديقعلا ةيرح ىلع صني ييصلا روتسدلا

 ىح نيصلاب نيملسملا ددع ريدقت تللخن يبلا تارغثلا - ؟

/81 
 ايلارتساو ايسآ يف ةملسملا تايلقألا (5) م



0 
 هيأ ل

2 5 2 

 4 # اهو
 7 0 ب 5 2

 م



 رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا ضصنلا ىفف « ةيدرفلا تاداهتجالا يف
 ريدقت اهنم « نيصلا يف نيملسملا دادعأل تاريدقت ةدع تردص
 عا « مهمتس 06من 201120115” سويدأالاب تي ردوميش رأ
 ريدقتو © (ةمسا نيالم 10 مارال: ق1 ةنس يف

 ما1/108 8 ه198١ ةنس يف . 2 “14.06 1طتنءوودهأ"
 ( ملسم نويلم ل٠ ) ناميلس ديس ريدقتو ٠ ( ةمسن نويلم ) ٠١

 نود رشع عساتلا نرّقلا ىهتناو ؛ م14  ها1"7١ ةئس 5
 ترهظ نيرشعلا نرقلا لئاوأ ينو « نيصلا ناكس ددعل ريدقت
 :نشلا مهددع ردمف ؛ نيصلاب نيملسأ ددعل تاريدقتلا ضعب
 -- م9776 ةئس يف « ( ةمسن نويلم "4 )ب ( ييص ) نمحرلا دبع
 ( يلاغنب يدنه » سادار دناش تاداس مهددع ردق « ما

 مهددع ردق م٠5 - ها178 ةنس يثو « ( ةمسن نويلم ) 5٠
 2 ١( ةمسن ةم٠٠٠5١51 ) يلاوح لاه مورب لاش رام
 - ما814 ةنس ىلإ ةقباسلا ةنسلا نم ترمتسا ةوجف ثثدح مث
 « نيصلاب نيملسملا ددع نع تاريدقت يأ انلصت مل ء ما
 أامليح ؛ م1661 7 ه1100/1 ةنس ىبح ترمتسا ىرخا ةوجف مث
 . يعويشلا مكحلا دهع يف ءاصحإ لوأ ردص

 . تانايدلا ساسأ ىلع ال ٠ تايموقلا ساسأ ىلع ىنب نيصلا ناكسل يعويشلا ءاصحإلا - *
 لواحت ةينيصلا تاطلسلا تناك وام مكح ءاننأ قى:

 ماق رأ تردص كلذل « نيصلاب نيملسملل يقيقحلا ددعلا ءافخإ
 ليلقت لوح رودتو « نيينيصلا نيملسملل يددعلا عقاولل ع

 . نيصلاب نيملسملا ددع

 ننيسمل-[مقاناتنع 0, ة8ادواتنس 1120615 مهل امل. 1
 )١( 
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 « نيصلاب نيملسملا ددع ةقيقح ركذت ال ةيبرغلا رداصملا  ه

 لازت الف « لدحلا لبقي ال لكشب مهددع ليلقت لواحن امنإو

 . ةريثك قئاقح يف « بصعتلا نم بحس رشنت ةيبيلصلا لالظ

 نم ديدعلا مضي نيصلاب نيملسملل يرشبلا كلا تناك

 لعجنو « نيصلل ٍيناكسلا لكيلا ةروص سكعت « رصانعلا نم

 نم نيصلا يف نيملسملا ددع ديدحتل ةقيقد ةلواحم ف داهتجالا

 نيب فولام نه تاغللا ددعتو رصانعلا ددعتف « ةبعصلا رومألا

 . نيصلا ناكس

 ةطاحملا ر ومألا نم نيصلا يف نيملسملا ددع ريدقتف اذهل

 ض رعتسأ فوس كلذل « داهتجالل حو تفم ناديملاو « تابقعلاب

 . ةيمالسإلا تاريدقتلاو « ةيبرغلا تاريدقتلا « رظنلا ىهجو

 : رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف ةيبرغلا تاريدقتلا

 نيصلا يف نيملسملاددع “ 11. لع '11عمدقصسأ تناسريت ود .مإ رادق

 هريتعاو ٠ ةمسن نويلم ٠١ يللاوحب م1810  ه1١!١© ةنس يف

 مقرلا اذه يف نرق فصن يضم دعب هديأ نكلو « ًاغلابم ضعبلا

 ثيحم 95١م 11"ه8 ةنسيث « ]ولم 1.. طزواععتق ” زتكيب لإ دولك
 تاثعبلا بغرت مل ؛ نيصلا يف نيملسملا نم ديدعلا كانه : : لاق

 « [طنهموسغ ” تناسربت مب2أ دقلو . مهرك ذ يف دالبلا يت ةيربشبتلا

 هريدقت لعجن « انمامأ مويلا ةحضاولا قئاقحلا نكلو « ةغلابملاب

 . (١)(ةقيقحلا نم برقي

 لوانن21 1مماتخسأع هغ ةكدماتسم ة1كممتأال مكدتتص 0 1(

 2-3 1981 ةه0 101. 2-2 80



 3[دموطقلا 8ءموصطو]ا” لاه موري لاشرام ردف َ

 يلاوحب م١٠19 مه758١1 ةنس يف نيصلاب نيملسملا ددع

 م١٠ ىلع هريدقت 5 لاه مور دمتعاو 2« ةمسلا ٠

 يذلا ريدقتلا ةحص يب كشلل ردصم اذهو « نيصلاب ةبريصنت ةئعب

 ل وو و و لا

 نك ال ؟ نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف نيصلاب ل الا

 نيصلا يب نيملسملا ددعل ةيريصنتلا تائعبلا ريدقت ىلع دامتعالا

 « مالسإلل داضم نيصلاب مهدوجو فده ناك اذإف « اه ريغ وأ

 دمتعا دقلو . ؟ اهب نيملسملا ددع ةقيقحل ًاردصم مه ربتعن فيكف

 خيضتسم اذ .نويبرفلا نيتسابلا ني تدعلا « لاه عورإ ريدا لع

 ( لاه مورب » باتك ةمدقم نم تت تتأي قدح ةملك نأ ريغ <« دعب اميف

 تاكل انو نم 0 را كيس يع ا دج

 قوفي يملاعلا ي ريصنتلا رمؤملا ركذ (« نيصلا يب مالسإلا

 تانلو 1 رويشو 6 ةررعلا ةريرخا ناكش نوصلا قف نيملتللا هلع

 . (١)ناريإو ء رصمو « قارعلاو « ندرألاو « نيطسلفو

 « 5.31. مطور ” يريوعمإ ردق قباسلا ريدقتلل رصاعم تقو يو
 مهردقو 3 ةمسن نويلم ه٠ يلاوحم 2« نيصلاب نيملسملا ددع

 مقرلا اذهب ذخنأو ( ةمسن نويلم " )ب «م. 11. زععصع” نيك
 يف نيصلا ناكس ددع ردقو «“ عجمورددم رنعتم طماع” بتاعك

 كلذبو © ( ةمسن 175:45 ٠7ه ) ب م١٠19  ه58١ ةنس
 اهردق اك ( /.07,5 ) نيصلا ناكس نيب نيملسملا ةبسن نوكت

 ددع ريدقت ءاج م1915. ه8١ه8 ةنس يو « « لاه مورب ١

 يف ةيزيلجنإلا ةغللاب اردص نييونس نيباتك ي نيصلاب نيملسملا

 ٠ قياسلا ردصملا (1)



 “ حورمط ©طنصق ( ةيمويلا نيصلا لامش ءانبأ نع باتك لوألا « نيصلا

 نويلم 55ه و ١١6 نيب نيينيصلا نيملسملا ددع ردق « طوزاوب 2[عوب5 ”
 ردقو “ 2نمصسصعرء ه1 طرووو ” نع يناثلا باتكلا ردصو « ةمس

 2« (١)ةمسن نويلم 58 يلاوحم ركذلا ةقباسلا ةنسلا يث نيملسملا ددع

 باتكلا يف نيملسملا ددعل يريدقتلا مقرلا نويبرغلا نوثحابلا فقلتو
 هول يذلا مقرلا ىلإ فيضأو ( ةمسن نويلم ٠٠١ ىلإ ٠١ نم ) لوألا

 . دعب اميف مهاريدقت هيلع تينبو « لاه مورب

 : نيصلاب نيملسملا ددعل ةيعويشلا تاريدقتلا

 ساسأ ىلع ناكسلا نيصلاب ةيعويشلا تاطلسلا ىصحن ال
 رصانعلا ددع تردقو « تايموقلا ساسأ ىلع امنإو « ينيد
  ه180/ ةنس دادعت يف ةمسن نييالم ٠١ يلاوحب مالسإلا قنتعت يبا
 تاطلسلا لا زب 0 قباسلا دادعتلا نع هلم 11 يضم دعيو + ماو

 يف (7)ةمسن نيبالم ٠١ نيصلا يف نيملسملا ددع نأ ىلع رصت ةينيصلا
 تاعيردلا نيثحابلا نم ديدعلا نأ فسأللو م١1910 0 ها4"٠11 ةنس

 مه ردق «“ ز]عببو عوز ” ةلجم نأ نم مغرلا ىلع 5 مقرلا اذه دمتعا

 2(« م1944  ها1ا"59 ةنس ي ةمسن 4,8٠٠,٠٠٠" يماوح
 « ةيمالسإلا بوعشلا باتك يف نيملسملا ددع ءاجو
 )الر ١ردد٠) ماوأ/4 ب ها9299 ةنسيف “ 21مل 5همصاعق ”

 (1) ( ةمسن

 نييبرغلا نيثحابلا نم “ ظوتطوتو ةآس1ك. 1ل156ان3. ارابرب ربتعتو

 0 قباسلا ردصملا 00

 ل وتنتسما 151116 هأ ةةدواتست 11120117 ل01. 3-2 1 6

 حلووو رنءءلع 8210. 26 1979 - 85نواتس 2ءمماعد - هنعطقتل (9

 ؟بعماعو ل1101 ءطتعأ

١ ١» 



 باتك ريدمتو ء« لاه ا ريدقت ىلع كمتعا نيذلا

 ةيعويشلا تاطلسلا ريدقتو «٠ “ حاورط نصه ونازل 219:5”
 2. كلذ يفنت تناك نإو 2 ماؤها ما47"1 ةنس يف
 نويلم ٠ نيب حوارتي مقرب نيصلاب ا نيملسلا هد اهريدقت نكلو
 ةنس ين ىصقأ لدحك ةمسل (١)نويلم 5٠١ و ىندأ لحك

 ةقباسلا تاريدقتلل اهدامتعا نع حصفي م٠198 مه
 كقو ؛ ةلصب ققيقحلال تعال لاه مورب رواش قس امو « ركذلا

 -ه177/.ةنس يف قبس انك يملاعلا ىح...ملا ي ريشبتلا رم ملا يأرلااذهديأ
 ددعك ةمسل ٠٠ مقر ( 8ج2طه:2) تضفرو . م١٠15
 اهضفر ترربو « م1616 ه170١ه ةنس يف نيصلا يف نيملسملا
 ناك كاذنأ نيصلا ناكس ددع نأ ىلع بصنا لوألا ع نيببسب
 ناكس ددع نأ ىلإ راشأ ردصملا سفن نكلو ) فورعم ريغ
 ( ةمسن 407,450,٠٠٠ ناك م1975  ه1١"هه ةنس يف نيصلا
 « نيصلل يمسرلا ءاصح لاف « ةقيقحلا نع ديعب ريغ مقرلا اذهو

  ما19/7 ةنس يف رداصلا ءاصحإللا وه عيمجلا هب فرعي يذلاو
 ءاصحإلا اذه ُ نيصلا ناك: فدكع غلبو ) م1515

 - ه١/171 ةنس يف يرجأ هنأ نم مغرلا ىلع ةمسأ ٠
 نيب يمزلا قرافلاو « نيتنس دعب الإ هنع نلعي مو 6 م١6

 ةنس يي يمسرلا ءاصحإلاو ) 0 هاا "“هه ةئس ريدقت
 ناكس نيب يددعلا قرافلاو .« ةنس ١6 وه اوؤه١  هاالا
 ةدايزب يأ 2« ةمسن ١"١٠0,88ر,٠٠٠ وه نيمقرلا 5 نيصلا
 هذه يف ناكسلا ةدايزل يونسلا لدحعملا نوكيف /.78," اهردق
 يف نيصلا فورظل ةبسنلاب ةلوبقم ةبسن هذهو ؛ ١,4./” ةرفلا

 )١( 3نان2021 - 111466(185 قباسلا ردصملا .

 )١( ”و ص « ىعويشلا ركسعملا ىف ثوملسملا ؛ قاتكلا .



 - ه117ا/١1 ةنسو م1935 هاهم ةنس نيب ةروصحملا ةربفلا

 تضرعت دقلف « ءاصحإلا اهيف يرجأ ىلا كلا يهو م١6

 : اهنم « اهناكس ومن فعضأ ام تالكدملا نم ريثكل نيصلا

 . اه نابايلا وزغ ١

 . نييعويشلاو نيينطولا نيب ةيلهألا برحلا  ؟

 . نيصلا جراخو ناويات ةريزج ىلإ ةرجملا  #م

 ناكسا يعيبطلا ومنلا ةلقرع ىلإ تدأ فورظلا هذه
 ةبسن يطعت اهبنأ دجن 11١,4 ةبسن ىلإ اهانفضأ اذإف « نيصلا
 ناكس ريدقتف اذهل ء« ىعيبط ومن لدعم اذهو « /." نم ب رقت

 رمأ ةمسل 401,450,٠٠٠ ب م1975 ه١ 88 ةنس يف نيصلا
 نيصلا ين نيملسملا ريدقتف ساسألا اذه ىلعو «٠ يقطنمو لوبقم
 ردصملاف « باوصلا نع دعتبي. ال ةمسن نويلم 48 ب ةنسلا سفن يف

 ١٠١ر5 نيملسملا ةبسن نوكت كلذبو « دحاو نيمقرلا ركذ يذلا

 ريدقت ىلع يبسسش ليلخ ديس دمتعاو . ( نيصلا ناكس ةلمج نم

 هنكلو:ةعشت نويلم ة/ نيملسملا ددعل م1915 - ه18*ه6 ةنس

 نم الدب ةمسن (١)نويلم 1٠٠ ب كاذنأآ نيصلا ناكس ردق
 الدب 1.2١7 ب نيملسملا ةبسن ردق كلذلو « ةمسن نويلم 4
 هتاريدقتل ساسأك )١5./( ةبسن دمتعا مث 7.1١,5 نم

 . كعب اميف

 5,6 ب نيملسملا ددع ريدقتل ( 8جعطوتو) ارابراب صفر امأ

 « اهرظن ةهجو ىلعوبمف م1915  ه ١هه ةنس يف ةمسن نويلم

 در ركذلا ةفلاس تارابعلاو « ةيقطنملا ريغ رومألا ضعبل اهليلحتو

 يذلا يناثلا ببسلا امأ « اهرظن ةهجو نم لوألا ببسلا ىلع

 ل 01111121 - 701. 3-2, 1
 ليي



 تاطلسلا ةلماجم وهف «٠ قباسلا مقرلا ضفرل ةجحك هرك لت

 : يه ثالث رومأ ىلع اذه تنبو « نيملسملل كاذنآ ةينيصلا

 ١ كيش ىاك دهع يف ةينطولا نيصلا ةموكح نأ ,:

 ةقلاملا اذه نوكر ال 2 نيملسملا ةو'ةبسك يف ثغرت تناك
 كلذو . ( قوقحلا ضعب مهحنمب نوكي دق امإو « ددعلا يف

 نييعويشلا ةلتاقمو « ينابايلا وزغلا دض برحلا يف نيصلا فورظل .
 ةيسايسلا قوقحلا ضعبب كاذنا نيملسملا ةداق ةبلاطم

 . ةينئدملاو

 مكحلا دهع يب عافدلا ريزوب صاخ يصخش ببس  !ذ

 . (١)أملسم 599 يبدع جن ويش ياب رمع لارحلا ينطولا
 ةدليلا ةفئاطلا ءاضرإ لجأ نم لهف « لوبقم ريغ رمأ اذهو )

 . ( ؟ مهددع ي غلابي

 نم ةمسن نويلم 48 ب نيملسملا ددع ريدقت ضفرف اذه
 راس احلاونم ىلعو ةهررب ام هل سيل (ظوعطهت4) ارابر أم بناج

 ( لاه مورب ) تاريدقت ىلع مهد امتعا يب نويبرغلا نوثحابلا
 , ماؤها مااا ةنس يف ةيعويشلا تاطلسلا تاريدقتو

 : نيصلاب نيملسملا ددعل ةيمالسإلا تاريدقتلا

 ( ينبص ملسم ) ناميلس ديس ردق « رشع عساتلا نرقلا ةياه يف

 ةمسل نويلم ٠ ب نيصلا يف نيماسملا ددع رذق 4 ةرهاملا راز

 ةنس يفو « ( هيف غلابم ) م 18554 - ه 117 هين

 لوابتسمل ة1مداناسأع 06 84دقانس ةقكنصعتتأإل ثقتك 01. )١(
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 نويلم ”54 ب ( ييص ملسم ) نمحرلا دبع مهددع ردق م05

 ساداردنشت سإ مهددع ردق م1401 ه17378 ةنس فو « ملسم
 . )١( ( هيف غلابم ) نويلم ه٠ ب ( يلاغنب يدنه ) 9. كدصاته لفقد
 هاهو ةنس ىبح تدتما تاريدقتلا يف ةوجف تثدح من

 فركسلا :فانفكلا ف مقر لوأ ددح امدنع ؛ م19

 نم ريثكلا دمتعاو « ةمسن نويلم 48 ب مهريدقتب ىبيصلا

 نيينيصلا نيملسملل اوردقو « ريدقتلا اذه ىلع نيملسملا نيثحابلا

 . يبسش ليلخ ديس مهنمو « نيصلا ناكس ةلمج نم / 5

 ١١١ ب ما9١ال4  ه199١ ةنس يف نيصلا يب نيملسملا ددع ردقو

 ةنس يف مهردقو « يناتكلا رصتنملا يلع .د مهنمو « ملسم نويلم

 ةلمج نم ( / ١٠١,0 ) ملسم نويلم الال ب م1958 هه

 ددع نوكي ليلخ ديس ريدقت ساسأ ىلعو « نيصلا ناكس

 نويلم 65 ) م1  ه٠٠54١ ةنس نيصلا يف نيملسملا
 2( ماعلا سفن 2 نيصلا ناكس ددع نأ ثثيح «© ( ةمسن

 نيملسملا هد نوكي  قاتكلا 3 ريدقت "نماساآ لغو: ةفنسن نويلم
 : ا ا هن ا عا يا

 : (8( ةمسنا نويلم ١ 07 دو موو وع

 ) لوطم ةفاواشسأت رظنلا تاهجو فلتعم تضر رع اذكهو

 لكل ةبكاوملا فورظلاو ٠ تاداهتجالا فلتحم ضرعتسا ىكل

 . قباسلا ردصملا )غ0(

 ل ىنعمف] 1همألنأنأ ع هغ 8كدكاتس السما مقونتو 70 م(

 2 0 . ىعويشلا ركسعملا ف نوملسملا : ىاتكلا ل

 ل هانكسم] [مكانأاناع ةكتسمتثأب مكدنكو لول. 3-2 )5(

1 



 نمو « ةكئاشلا رومألا نم نيملسملا ددع اياضق نأ كلذ « اهنم
 . ةيلاتلا رومألا صلختسأو « لدجلل ةريثملا اياضقلا

 يف نيملسملا ددعل 34. لع 1طن ءعدقتلا تناسريت ود .مإ ريدقت
 ريغ ًامقر ربتعي « نويلم ٠١ يلاوحب م1808  ه11595 ةنس
 نيصلا ناكس ريدقت نكمي قباسلا ضرعلا بسحو « هيف غلابم
  ةعيبل كاويللل ١ 100لا وح رظح جالا هرقل زد يناثلا فصنلا يف
 ددع ريدقت كلذك « ًابيرقت ٠ ) ةبسنب نيملسملا صحي اذهو
 ةمسن نويلم 48 يلاوحب م1915  ه88١١ ةنس ُق نيملسملا
 ٠151را/ ةيسن نيصلاب نيملسملل درعيو « ةقيقحلا نم برقي
 ركذ « م ؛ةرغس  ما01# ةنس يفو ؛ نيصلا ناكس ةلمج نم
 م ملقإ ي نيملسملا ددع نأ كاذنا ييصلا مالعإلا ريزو
 نم )١( 8 نولكشي مهنأو © ةمسن 4,85٠,6٠٠ ةيقرشلا
 هد ا اا ا طوب ملا نأ قيلت دمج
 ؛ ةمسن نويلم 40 يه ةروكذللا ةئسلا يف نيصلا يف نيملسمل
 م1975 ها هه ءاصحإ يف جنايكنس يب نيملسملا نأ ساسأ ىلع
 ةيسنلاب نيملسملا ةصح ريدقت نكمي اذكهو ءاةمسن لر"0: 2000

 ىف نيملسملا ددع نوكيف /١٠رالاو ٠١./ نيب نيصلا ناكسل
 0 ا ىف نيصلا
 ( لودحلا رظنا ) ملسم نويلم ٠١8 و

 مو - محمص (؟) . قباسلا ردصملا )١(
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 ( ىعويشلا مكحلا لبق نيصلاب ةيمالسإلا تاسسّؤم لاو تاتئيهلا )

 : ةيمالسالا دهاعملاو سرادملا

 , يروهمجلا مكحلا دهع يف نيصلاب ةملسملا ةيلقآلا تطشن
 ير نهتم وزو حادا ةاني تعب و6 سرادملا و: كتاعمملا كروكف

 ينس نيب ةروصحملا ةريفلا يف ةيمالسإلا تايعمجلا نيوكت ةضه

 نوملسملا ديشف « هيه  هاالهو 2 ماؤه ه4

 « ةيتاذ دوهجم ةيمالسألا دهاعملاو سرادملا نم ديدعلا نوينيصلا
 ةسردملاو « نيكب 5 (« رادنشت » نيملعملا راد اهنيب نم ناكو

 ةسردمو ياهغنش يف ةيوناثلا اوهيت ةسردمو .« ياهغنشب ةيمالسإلا

 نشوم ةيلكو « نيكب يف نيملسملا ءانبأل ينرغلا نيصلا لامش
 ين نيملعملا راد مث ء وشت : جناه يف « مالسلاو ة ةالصلا هيلع يبنلا ١

 7 نيبال دامي دع لأب ع در ١ اياه د ل

 . )١( نيكب يف تانبلل لالملا ةسردم

 : ةيسايسلا هبش تامظنملا

 ةيمالسإلا تايعمجلا زربأ نم يمالسإلا مدقتلا ةيعمج تناك ى

 ةموكحلا اهذوفن نم تيشخو « ةصلاخ ةيمالسإ دوهجب تسسأ
 ياهغنش نم ذختاو « نيملسملا داحتا مايق تعجشف « ةينيصلا
 . نيكب يف اهرقم ناكف ىمالسإلا مدقتلا ةيعمج امأ « هل أرقم
 ةيعمجلا هذه تمتهاو «٠ عرف ٠١ اهل ةعباتلا عورفلا ددع غلبو

 ىعس دقلو « دجاسملاو سرادملا تحتفو « نيملسملا ءانبأ ميلعتب
 . (١7)ضرغلا سفنل ييصلا يمالسإلا داحنإلا

 . 1١5 ص « نيصلا ىف نيملسملا : ىح نيدلا ردب (؟61١)
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 : نيصلا يف ىمالسأالا بدألا ةدعمج

 الام مب قا ةفيقت نوبل لوله حاشا دي لفي تمقلا
 نيصلا ءاملع رهشأ ناكو « ياهغنشب اهزكرم ناكو 2 م6
 ناكو « دنهلاو لوبنتسا رازو « رهزألاب يمالسإلا هميلعت ىقلت
 مهف طيسبت ةيعمجلا ةذه ةمهمو « ةيدرألاو ةيبرعلا نيتغللا ديجي
 ةدناسمو « يمالسإلا ميلعتلاب ضوهنلاو « ةيمالسإلا ةديقعلا
 تردصأو « ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرتو « ةيريخلا لامعألا
 ةساردلل نيملسملا بالطلا ةيسا رد ًاحنم تصصخ ام « ةيرهش ةلجم
 . (1)نيصلاب ةيميلعت زكارم ةدع تأشنأو « ةيمالسإلا نادلبلا يف

 : نيصلا مومعل ةيداحتإلا ةيعمجلا

 / ةتاطلسلا قسما: تلاث اذل + :نيضلل لابايلا وزغلا نابإ تقفنأ
 نابايلا تلواح اذهل « تامظنملا رئاس تقافو « اهدوفن عستاو

 : نيديضلا نيملنملا داحنإ تناوكف « داضم ىمالسإ ميظنت لمع

 يف ةيمالسإلا تامظنملا هذه تطشنو « نيبكب يف هزكرم ناكو

 . (1)يمالسإلا حلاعلاب نيصلا ي نيملسملا ةلص قيثوت

 عمتجملا يف ةطشنألا فلتخمل عاعشإ زكارم دجاسملا تناك
 ةرجهلاب نيصلاب نيملسملا خيرات رهتشا دّقلو 3 يبصلا يمالسإلا

 دجاسملا نونبي اوناك اولح امنياف « ةديدع بابسأ ةجيتن ةيلخادلا
 ءانثأ دجاسملا ةماقإ ةكرح ترهدزاو « ميلعتلاو ةدابعلل زكارمك
 تقحلاونيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف يررهمجلا مكحلا

 . قباسلا ردصملا (؟65)



 يذلا ءاصحإلا ي نيصلا يب دجاسملا ددع غلب دقو « سرادملا ا

 ١110 ماو95 7 هااخهم 2 ماوه  هلا"ه4 ةنس يف من
 تناكو «٠ ةيقرشلا ناتسكرلا دجاسم فاالخي اذه « ( ًادجسم
 تايالولاب ناكف « ةينيصلا تايالولا رئاس ىلع ةعزوم دجاسملا
 ًادج.سم 891١" وصناج ةبالو يفو « ًادجسم 581/١ ةيقرشلا ةيئامشلا
 : ًادجسم 5١7 يسناش ةيالو يفو « ًادجسم 91/١ نانوي يفو
 ادجسم ؟ا/٠ ا“ نانواه يو ) آلي 59457 ةبواه شو

 « ًادجسسم 7118 نآوشت يزس ينو « ًادجسم 1917 جنوتناش ينو

 2 ًادجسم 19| يبنش ينو , ًادجسم 1518 يووخنا ينو
 3 آدج.دم ١١75 ةبوه فو ) اد ١"٠١ ياهجنشت قو

 دجاسملا نم ديدعلا فالخ اذه « ًادجسم 6 يسجن ايك فو
 .(١)؟هللا تويب نم ددعلا اذهنم ىقب اذامف - ىرخألا تايالولايف

 : يعويشلا مكحلا لبق ةيمالسإلا تالجملا
 ةقباسلا ةريفلا يف تالحم ةدع ةيمالسإلا تايعمجلا تردصأ

 ةلجم يمالسإلا مدقتلا ةيعمج تردصأف « يعويشلا مكحلا ىلع
 ةينيصلا ةيمالسإلا تايعمجلا تردصأو © ( يمالسإلا هينملا ا(

 تردص ( لالحلا ةراضن ) ةلجم اهنم ناك تالجم ةدع ىرخألا

 ةلجمو « ناجنيت يب تردصو ( مالسإلا رون » ةلجمو « نيكب يف

 عع ةلسرا وع, نوتناك يف تردصو 2 ةيمالسإلا مولعلا 7

 ىلإ اهتقفن ىلع نيملسملا بالطلا نم ةثعب لوأ يمالسإلا مدقتلا
 نمحرلا دبع مهنيب نم ناك « بالط ةسمخ مهددع ناكو رهزألا

 لاسرإ ىلاوت مب « ما1و) ب هااله»٠ ةنس يف جن وجان

 ل ننتاسج] 1مقاننناأع ه5 8كدكاتلت 8012017 آل. ] )1(

 ؟ ١١



 مهددع غلب ىبح ةيلاتلا تاونسلا يف كلذ ىدعب تائعبلا
 . (١)ًاثوعبم ”ه

 : ةيمالسالا تاعوبطملا

 نم لوألا فصنلا يف ثادحأ نم نيملسملا ىلع رم امب مغرلا ىلعو
 تارتف بصخأ نم تناك ةرئفلا ةذه نأ الإ نيرشعلا نرقلا
 ةيبرعلاب ميركلا نآرقلا عبط مث اهيفف « ةيمالسإلا ةوعدلا طاشن
 خيشلا لثم نيصلاب نيملسم ءاملع روهظ ترمثأو « تارم عبرأ
 رون » ةلجم ردصأو « ًاملعمو ًامامإ لمعو « ياشن غنيج غناو

 ةنس يف ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرت هدوهج نمو « ؛ مالسإلا
 3 ييصلا ينرعلا س وماقلا ردصأ كالذكو « م65  ملمثكه

 « نيصلاب ةعئاشلا هقفلا بتك دحأ ةدمعلا باتك مجرت 9
 فورح بلج نم لوأ ناشت يش غناي عضاوت دمحم خيشلا ناكو
 خيرات باتك ةينيصلا ىلإ مجرتو © نيصلا ىلإ ةيبرعلا ةعابطلا
 نمو « نيصلا 2 مالسإلا ةلاسر بساتكو ع يمالسإلا عي رشتلا

 خيشلا نيصلا يف ةيمالسإلا بتكلل ةمجرتلا ةكرح اورثأ نيذلا
 ًاذاتسأ ريخألا لمعو « نيكم دمحم ذاتسألاو «٠ نويج جنايلام
 3 مالسلاو ةالصلا هيلع « دم< فيس ٠ هتافلؤم نمو 3 نيكب ةعماج

 نيدلا ةقيقحو « ديحوتلا ةلاسرو « ميركلا نآرقلا حرش زجومو
 نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ناك اذكهو ؛ (؟)يمالسإلا
 ناك امث مغرلا ىلع نيصلاب ةيمالسإلا ةوعدلا يف ومنو طاشن ةكرح
 . تايدحن نم

 . ه١١40١ مرحم « ىبرعلا ةلجم + قباسلا ردصملا 00(

 . ه١.4١ ةنس مرحم « ىبرعلا ةلجم )00

 ان





 جنوك جنوه يف ةملسملا ةيلقألا
 سرامتو + م1847  ه١١؟89 ةنس ذنم ةيناطيرب ةرمعتسم

 ةريغص رزج ةدع نم فلأتت . يناذلا لالقتسإلا نم ًاردق نالا
 ةمصاعلاو «ء ةمسن ه,١٠٠,84١ يلاوح [اناكس غلبيو : .ةضاملا
 ةحاسم غلبتو « ةمسن نويلم يلاوح امناكسو ايروتكيف ةنيدم
 قطانم زؤكأ ربتعت كللذلو ؛« (١)ارثموليك ٠١١ جنوك جنوه
 . ناكسلاب ًاماحدزا ملاعلا

 : ضرأآلاو عقوملا

 ىلإو « ةيبعشلا نيصلل يقرشلا ينونحلا لحاسلا ىلع دجوت
 نم مك ١40 دعب ىلعو « جنايكيس رمت بصم نم بونخلا
 رزحلا نم ةعوم# نم فلأتتو ؛ نوتناك ةنيدم قرش بونج

 « ايروتكف ةمصاعلا دجوت ثيح « جنوك جنوه اهربكأ
 نيكب ةدهاعم صوصنل ًاقفوو ٠ نوميل قيضم مألا نيصلا نع اهلصفيو « نولوك ةريزج هبش كلذك مضتو مهم ءانيم يهو
 ايناطيرب تلوتسا نيصلاو ايناطيرب نيب م1898 ه1 ةئس
 تذخأ كلذكو جنوك جنومل ةرواجملا نولوك ةريزج هبش ىلع
 اذكهو « ةرمعتسملل ريهظك جنوك جنوهل ةرواجملا يضارألا
 ةرمعتسملا رزج ضرأو « مك ٠١١ ةحاسملا ةلمج تحبصا
 . (9)فيصلا لصف يف اهراطمأ مظعم طقستو « يمسوم يرادم جنوك جنوه خانمو « ةليلق اهب لوهسلاو حطسلا ةسرضم

 دروع معجب عةصعو ]و مع01 2. 204 + 01(
 لع عسيورو ة8ث6هع طصماع 701. 1 1982 701 22.2

 . ناقياسلا ناردصملا (؟)
 ١١



 اهنم تذختا « جنوك جنوه ىلع ايناطيرب تلوتسا نأ ذنمو
 ل ل ا

 . لاومألا سوؤر هب تعمجنو « ابروأ يلرغو ايسأ يرش نيد

 :« تاعائصلا اهب تمنو «؟جنوك جنوهب ةراجتلا ةكرح تطشنو
 طيلخ ناكسلاو . ( تيزنارعلا » ةراحت زكارم مهأ نم تحبصأو

 نيصلا نم جنوك جنوه ىلإ نيئجاللا نيينيصلا نم مهمظعم يرشب
 نييزلاملاو نييناتسك ابلاو دونهلا نم ةيلقأ اذه بناج ىلإو ٠ ةيبعشلا

 . ةيدوهيلاو ةينارصنلاو ةيشوفنوكلاو ةيذوبلا يف تانايدلا لثمتتو
 . ةمسن فلأ ٠١ ىلإ ًابيرقت لصي اهددعف ةملسملا ةيلقألا امأ

 : ىرشيلا طاشنتلاو ناكسلا

 ًاصوصخ « ةفيفحلا تاعانصلا ىلع بصنم يرشبلا طاشنلا
 « ةيعانصلا فايلألاو نطفقلا نم سبالملاو تاجوسنلا ةعانص

 مانو « نويزفيلتلاو ويدارلا ةزهجأو ةيئابرهكلا تاعانصلا مث
 دب زب :ن جنوك جنوه يف عناصملا دذدعو تاراطاإلاو ٠ كيتسالبلا

 يف © جنوك جنوه يف ةءهم ةناكم ةحايسللو « عنصم فلأ ىلع

 دايقدلا وا جلاس كويل فيتو قورام نين راك اعروز ماع لك

 ةعارزلاو « عناصملا ةرعكو ةعقرلا قيض ببس دودحم يعارزلا

 اهجاتحي يللا ةيعارزلا ةيئاذغلا داوملاو رضح ا جاتنإ ىلع ةرصاق

 ةناكم لتحيف يراجتلا طاشنلا امأ « يمويلا منع :اذغ يف ناكسلا

 قطانم فثكأ نيب طسرتال اهنقوم. كاذو + جلوك جئوبب ةنهم
 . (؟)ةعانص ايسآ قطانم طشنأو « ًاناكس ىلاعلا

 4078 ص « ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نسح )١(

 1ع هععب طمعإبن1همم013 2.6 94 )3(
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 ؟ مالسالإ اهيلإ لصو فيك
 راجتلا لصو دقف « ًاركبم ةقطنملا هذه مالسإلا لصو

 نرقلا يفف «٠ ركبم تقو يف نيصلا يثرش بونج ىلإ برعلا
 ةرواجملا نوتناك ىلإ ةيمالسإلا تارافسلا تلصو لوألا يرجهملا
 رجاهف « ةقطنملا ىلإ نيملسملا ةرجه تلاوتو ؛« جنوك جن وه

 نكمب الو ء ونالملا نمو ةيقرشلا دنطا رزح نم نوملسم اهيلإ
 جنوه.ةقطنم يف هحيرات نع نيصلا بونج يف مالسإلا خيرات لصف

 عالدنا ةلاح يف « نيينيصلا نيملسملا أجلم تناكو « جنوك
 نآبإ نيملسملا نم ريثك اهيلإ رجاهو« نيصلا لخادب تاضاقتنإلا
 نيصلا نيبو اهنيب دودحلا قلغت ملو ءنيصلاب ةيعويشلا ةضافتنإلا
 نوملسملا اهلصو اذكهو « م٠98١  ه١#ا/٠ ةنس ىلإ ةيبعشلا
 اهب نيملسملا ددعو « اهل ةرواجملا قلمانملا نم ةرجهلا قيرط نع

 . قبس اك ةمسن فلأ ٠١ يلاوح

 : ةيمالسإلا تائيهلا

 تامظنملا داحنا اهمضي « ةيمالسإلا تائيفا نم ددع كانه

 2 ييدلا ميلعتلاو دجاسملا ىلع تائيهلا هذه فرشتو ؛ ةيمالسإلا

 ع كيب سيردإ ديسلا ًايلاح ةيمالسإلا تامظنملا داحنا سأريو

 نم ددع كانهو « (١)ضيأ جنوك جنوه ةيدلب سيئر وهو
 جنوك حجنوه ةيلك دجوتو « ةيمالسإلا ةيئادتبإلا سرادملا
 اهجهانم مهو « ةيوناثلا سرادملا ىوتسم يف يهو « ةيمالسإلا
 ىوتسملا ىلإ روطت فوسو « ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاساردلاب
 دلو «٠ (7؟)نيسردملاو بتكلا ةلق نم ناعت اهنكلو « يعماجلا

 )١( دالبلا ةديرج « ٠٠١ ةنس ىلوألا ىدامج ١4٠١1ه .
 ةنس ةجحلا ىذ « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن (؟) ووم#١ه .

1١١48 



 رشع سماحلا يرجحهلا نرقلا مدقمب جنوك جنوب. ةيمالسإلا تائيلا تلفتحا
 . م٠198 ةنس ليربأ يف ملسملا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا مخ تماقأف
 , ناوياتو « ايروكو نابايلا يف نيملسملا نع نولثمم اذه يب كراشو
 تايلقألا نم رخخآ ددعو « دنالياتو « نيبيليفلاو « ةيبعشلا نيصلاو
 تايلقألا نوئش دهعمب نيصتخملا نم ددع هرضحو«() ةملسملا
 جنوه ةلجم نوملسملا ردصيو « زيزعلا دبع كلملا ةعماجي ةملسملا
 وهو نولوك دجسم ةيمالسإلا تائرلا ميقتو « ةيمالسإلا جن وك
 2 جنوك جنوب ًايمالسإ ًازكرمو ًادجسم مضي ريبك عورشم
 ميدقلا نولوك دجسم ميقأ دقلو ٠ رالود نيبالم ٠١ هفيلاكتو
 . (7)ديدحلا دجسملا هلم لحو « م1895 ةنس 5

 2. جهإ ٠# ةنس كولا ىدامح ع ةملسملا تايلقألا نوئش دييعم. 6 ركن 2غ
 , موم4و ةنس بجر « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن (؟)
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 ى» ةينطولا نيصلا (( ناودات يف ةملسملا ةدلقألا

 :« م1848  ها7١"1 ةنس ىح نيصلا عبتت ناويات تلظ
 دعبو « ( يكسن وميس ٠ ةدهاعمل ًاقفو نابايلا اهيلع تلوتسا 59

 نيصلا ىلإ ناويات تداع « ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا يف نابايلا ةيزه
 يبيصلا يعويشلا ذوفنلا داز امدنعو « م1946  ه18568 ةنس يف

 يبيصلا شيحللا نم مسق ناويات ىلإ رجاه « اهيلع رطيس ثيحن
 تنوكتو م٠146  ه١/17 ةنس يف كيشياك جنايش لا رئحلا ةدايقب

 . (١)هتماعزب ةينطولا نيصلا ةيروهمج

 : ناويات ةبفارغج

 اهلصفيو يداهلا طيحملا يث « ايسأ يفرش بونج يف دجوت
 نيبو اهنيب ةفاسملا زواجتت الو « ازومروف قيضم نيصلا نع
 ددعو أزومروف ةريزج نم ناويات نوكتتو 3 مك ١ نيصلا

 ع« وسنام ٠ يوميك « سروداكبلا اهزربأ ةريغصلا رزحلا نم رخآ
 رادم اهطسوب ريو « ًارتموليك "7 ناويات ةحاسمو . ساتارب

 2« بونحلاو لامشلا نيب اطوط لكشلا ةليطتسم ةريزحلاو « ناطرسلا

 اهتحاسم فصن تاعفترملا لكشتو « برغلاو قرشلا نيب اهضرعو
 لالت ىلإ اهضرأ ردحنتو « يترشلا بناحللا يف زكرتتو « ًابيرقت
 (؟)نايرحلا ةعيرس ةريغص اهراهنأو « برغلا يف لوهس 9

 . برغلا ىلإ هجتي اهمظعمو

 )١( لال! ص « ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نسح ١ .
  2. 3 (0مم 8ظمعز نام زمعللو 0[ ا77نج]ل 0 60جمهرطإل 186

 ةرشن - مل18ا9 ةنس نيصلا ةيروهمج +
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 06 ا 1 لامشلا يف يرادم هبشو
 يطختو 3 نوفيتلا ريض اعأ اهنلغا ةبعو ع ماع هجوب ةريزغ يهو

 . (١)اهتحاسم فصن تاباغلا

 : ىرشبلا طاشنلا

 « تاونقلا نم ةكبش اهب دجوتف « ةمدقتم ناوياتب ةعارزلا
 « ةفلتخملا تاعورشملاو دودسلا ةجيتل « ديج ير ماظنب جمتو
 زرآلا لغشيو « راتكه نويلم < ىلإ لصت ةيعارزلا ىضارألاو
 نويام ؟,5 يونسلا ج حاتنإلا طسوتمو « ةيعارزلا هال سقت

 ركسلاو « نانطألا نم نويلم ١,ه اطاطبلا هيئاج ىلإو « نط

 فانصأ نم ديدعلاو سانانألا اهب عرزيو اذه . نط فلأ مه
 (؟)ةيعارزلا تاجتنملا نم ةريبك تاي ردصتو . رضحلاو هك اوفلا
 ةفيفحلا تاعانصلا اميسال ةعانصلا يف ناويات تمدقت دقلو
 مام تمرر هب ل حلا عانس ب تادر ةيليوحتلاو
 تاجوسنملا ةعانص بناج ىلإ اذه « ديدحلا رهصل نرف اهب مقأو
 3 فزحلاو طاطملا ةعانصو ةيواميكلا تاعانصلاو

 يق ةمسن نويلم 1." اماكس ددع لصوو (« هيبيأت » ةمصاعلا
 « ناويوات لثم ىرخأ ندم دجوتو م٠148 ب ه٠6٠4١ ةئس
 . جنشياتو ٠ جنت واك  جشيات ؛ وشْنَس

 :. ضاشلا ىلصلا 59

 . ةرشن - ما9أ909 هنس نيصلا ةيروهمج (؟)

 ١؟١



 2 1 اه. رك
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 (ةينطولا نبصلا) ناودأت



 ناكس ددع لصو م٠198  ه٠٠1١ ةنس ءاصحإ بسح
 : ًاماحدزا قطانملا رثكأ نم ةريزألاو ء ةمسن 11/8١ ٠6+5ا/ ناويات
 يف ةمسن ١888 ىلإ اهقطانم ضعب يب ةيناكسلا ةفاثكلا عفت رتو
 نيردنام ةجهل ةينيصلا ةغللا يه ةينطولا ةغللاو ؛ عبرملا رموليكلا
 « درفلا لخد ىوتسم عفتريو ٠ ةيزيلجتالا ةغللا اهبناج إو
 ةلمج تغلبو « ىصقألا ٌقرشلا لود يف نابايلا دعب ةيناثلا ينأتو
 . ييص رالود نويلب ماول5 م98١1 ةنس يف اعارداص
 . (١)رالود نويلم مروه تادراولاو

 ؟ اهيلإ مالسإلا لصو فيك

 ملسم فلأ 7١ اهيلإ رجاه امدنع « ًاثيدح مالسإلا اهلصو
 نابإ يف ء م1544  مه١م59 ةنس يف ةيعويشلا نيصلا نم
 ىح نيملسملا ددع دادزاو « نيصلا ىلع ىعويشلا برزحلا ةرطيس
 دوواد خيشلا كلذ حرص اق 3 ةريخألا ةنوألا 2 الأ ه٠ لصو

  جنشت ةعماجي ةيبرعلا ةغللا مسق سيئرو هيبيأت لجسم مامإ جيت
 فلاخي اذهو؛ملسم فلأ 1٠ ب ةيبرغلا رداصملا مهردقتو (؟5)نشن
 . ()هيبيات دجسم مامإ هب حرص امك يلعفلا ددعلا

 ةيرح ببسب ديج عضو يف ةينطولا نيصلا يف نوملسملاو
 نانثاو « ةيعيرشتلا سلاجملا يث اوضع ؟ا مهنمف ؛ ةديقعلا
 يداصتقإلا مهعضوو ؛ شيحلاب تالاربج ةثالثو « ءادزو باون

 لل ماو ةنس نيصلا ةيروهمج )١(
 5ع 8دبنومو زلعوج طمماع 1982 ال01. 2 8. 38

 . مومو ةنس ةجحلا وذ « ةملسملا تايلقألا دهعم ةرشن (؟)
 ل نانتكتمأ زنون نام 05 ةلرقاتست 181120114 ايم. 3-2 1981 (-)
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 ندملا ضعب يثو « ةمصاعلا هيبيات يف نوملسملا رشتنيو « ىضرم
 نوملسملا نوكتيو « (١)جنئواكو جنشياتو « ىلغ وش يف ىرخألا
 كازاكلاو « روفيوألاو « كارتألاو « ىوهلا نم ةينطولا نيصلا يف

 يسيئر دجسم دجويو . نيينيصلا نم رخآ ددع بناج ىلإ اذه
 دل[ بف دجوت امك « ًاضيأ ىرخأ دجا_سم ضعءبو « ةمصاعلاب

 . (7؟)جنئواكو جنشيات يف

 : نيملسملا لاوحأ

 ةينيصلا ةغللاب ميركلا نآرقلا يناعمل مجارت ةدع تردص دقل

 موحرملا اهب ماق ةمجرت اهنمو « اهضعب عبط رركتو ( نيرادنام )
 ةمجرتو 2 م1951  ه١81١ ةنس تعبطو « خيش دلاخ جاحلا
 - ه1784 ةنس يف تعبطو جناو ىاش خيش جاحلا اهب ماق ىرخأ

 . ةيمالسإلا بتكلا مجارت نم ديدعلا بناج ىلإ اذه « م14

 نوملسملا » ناونعب ةيرهش ةيمالسإ ةلجم هيبيأت يف نوملسملا ردصيو

 . (7)ةينيصلاو ةيبرعلاب ردصت © نيصلا يف

 : ةيمالسإلا تائيهلا

 ىلع فرشتو « هيبيات يف ةينيصلا ةيمالسإلا ةيعمجلا دجوت
 ةيئادتبإ سرادمل ةسام ةجاحلا نأ الإ يمالسإلا ملعتلاو دجاسملا

 دجاسملاب ةينيد سورد ىلع رصاق نيملسملا ءانبأ ملعتف « ةيمالسإ
 نيملسملا ءانبأ اهيف ىقلتي ةلطعلا ءانثأ دقعت ةيفيص تاسارد وأ
 عورشم ةساردب ةينيصلا ةيمالسإلا ةيعمجلا موقتو « مالسإلا ئدابم

 )١( ةينطولا نيصلا ةرافس ةركذه .

 ١)  2. 8(ي نان هن (0نق1397
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 ع هيسات دجاسم ءانب ةداعإو « هيبيات ين يمالسإ يئاقث زكرم ءاشنإ
 بابشلا ةيعمج ةيعمجلا عبتيو ؛ ىرخألا ندملا يف دجاسملا ضعبو
 ةيعمجللو ؛ ةينيصلا ةيمالسإلا ةفاقثلا ةيعمجو ؛ يريصلا مدسملا

 نيردنم ةغل ىلإ ميركلا نآرقلا يلاعم ةمجرت اهنم عيراشم ةدع
 ةيعمجللو « ةيمالسإلا بتكلا ضءب ةمجرت كلذكو « ةينيصلا
 مالسإلا ميعدتل ةيبرعلا لودلا ىلإ تاثعب لسرت اهنأ امك « زيزعلا دبع نب لصيف كلملا موحرملل ةيراكذتلا ةبتكملا اهيلع قلطأ ةبتكم
 خيشلام وحرملا هسأ ري ةمركملا ةكمب يمالسإلا ملاعلا ةطبار نم دفو ماق دقو
 ىقفتا ناويات ةرايزب «٠ ةطبارلا ماع نيمأ ناكرحلا يلع دمحم
 « ةينيصلا ةيمالسإلا ةيعمجلا نم ةوعدب اهب نيملسملا لاوحا
 ددع يف نيملسملا راز امك « هيبيات يف ريك لا عماحلا اهنالخ رازو
 ةنس لوألا عيبر رهش يف ةرايرلا تحنو + ةيئيصلا  ندملا .نم
 .:(1)م158+ مه

 : نيملسملا قطانم

 يف جنئواك يفو « ناويات ةمصاع هيبيات يف نوملسملا دجوي
 (؟)جنشيأت شو © يل جنوشت يو « دالبلا طسو يثو « ناويات يلونج

 : ناوياتق ىف دجاسمملا

 ع ةمصاعلا هيبيأت ندم ىلع ةعزوم « دجاسم ه اهب دجوي
 . ”)جنويشيهواكو « جنشيات

 5 هد ةيئيصلا ةرافسلا ةركاذم 60

 . ما400/#"/» ظاكع ةديرج (؟)
 به ه١#غه.١1 ةئس نايعش 7 « ظاكع ةديرج 0(

 ] هانتتنتل 1051111 اللوك. 3-2 1
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 تبتلا يف ةملسملا ةيلقألا

 اهماكح اوبحقلو تبتلا ىمادقلا برعلا نويفارغحلا اهيلع قلطأ

 « (١)يومحلا توقايو هبذادرحخ نبأ اهنع بتك « نيقاوحلاب
 نامسق تبتلاو . تبتلا اثيدح نويفارغخلا اهيلع قلطأو . امهريغو
 ىهو « ةيجراخلا تبتلا ددصلا اذبم انمسو « يلخادو يجراخ

 ةرعو سيراضتلا ةدقعم « ايسأ ةراق طسو ةلوزعم ةقطنم

 اهيلع قلطأف « ةليوط ةرئف ابي طيحي ضومغلا لظ « كلاسملا
 اهفورظ ببس كلذو (6)7 تيملا ايسآ بلق » نويبرغلا نويفارغحلا

 . ةيرشبلاو ةيعيبطلا

 لصفنتو « امتوق تارتف يف نيصلا مكحلا عضخمت تبتلا تناك
 روعشلا يوق ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعبو « اهفعض تارّتف يف اهنع
 ةنس يو « نيصلا نع تلصفناف « تبتلا لهأ دنع يموقلا
 يالادلا اهّث اح تدرطو نيصلا ابمداعتسا م1951 ه4

 . ةينيص ةبالو تحيضصأو م١1  ها١79/1١ ةنس 5 امال

 :عقوملا

 اهدودح كرششت « نيصلا يل رغ بونج يف تبتلا كح وت

 ئاب فرشتو « لابينو دنهلا عم ةيبونحللاو « ريمشك عم ةيبرغلا

 هل زعنم ةقطنم تبتلا لثمتو :« يرخأ ةينيص تايالو ىلع اهدودح

 . لابحلا أه رصاخحت

 )١( ص « 4 جب « ( فراعملا ةرازو ) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ٠ “0 .

 ص « ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نسح (؟و0) 4594 .
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 : ناكسلاو ضرأالا

 ةيضه اهلغشت « أرتموليك ١,15١,٠٠١ تبتلا ةحاسم غلبت
 نوا نوكو بونحلا نم ايالاميطلا لابج اهطيحنو « ةعفترملا تبتلا
 رتم فال 1 ةعبرأ تبتلا ةبضه عافترا طسوتم غلبيو ؛ لامشلا: نم
 لمشت اك « ةمئاد ةفصب جولثلا اهيطغت يلا ممقلا نم ديدعلا مضتو

 تبتلا ةبضه جولث نم عبنيو ؛ تاعقشسللو :تاريحبلا نم ريثكلا»
 خانمو « نيصلا وأ دنهلا ىلإ هجتت يلا ةيرهنلا دفاورلا نم ريثكلا
 امازجأ نم ريثكلا ةرارح ضفخنت ٠ ماع هجوب دراب تبتلا
 عتمتن و . ءاتشلا 2 ةيجلنلا تاحاسملا دادزتو «٠ رفصلا نود ىلإ
 2 يرشبلا طاشتلا .اًممتنو ءياد فيصب ةضفخنملا نايدولا

 لوح ةبصحللا قطانملا يف ةعارزلا سرامتو . كايلاو مانغألا ناعطق يبرتو « تبتلا لهأ فرح زربأ نم يهو « يعرلا ةفرح
 بوبحلا مهتالغ مهأو « بسانملا خانملا رفاوتي ثيحو نايدولا
 - مامو8 ةنس يف نينويلع تبتلا ناكس ردقيو « ةهك افلاو
 فارطألا ةيمارتملا اهتحاسمل ةبسنلاب ليلق ددعلا اذهو « م 4
 ةمصاعلا اهريكأو اهب ندملا لقتو ع ةضفخنم ةماعلا ةفاثكلاف

 . ةريغصلا ندملا نم اهريغ ليلق ددع كانهو « دنهلا ىلإ ردحني يذلا اربامهرب ربع دفاور دحأ ىلع دجوتو . ( اساهال ٠

 ؟ تبتلل مالسإلا لصو فيك
 ناتسكرتلا نم اهيلإ كلسو « اهنا ريج قيرط نع مالسإلا اهلصو

 نم دتمأ روحم اذهو ( جنايكنس ١ نالا ىمست يفلا « ةيقرشلا

 ظيجورو انهم طمما 7نأ. 2 1982 2. 4 00
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 ةيبرغلا امتراج قيرط نع مالسإلا اهلصو امك « ايسأ طسو
 برعلا نأ ةميدقلا ةينيصلا تايلوحلا تركذ دقلو . « ريمشك »
 ةيمالسإلا تاقالعلا نأ ىلع ليلد اذهو « تبتلا لهأل ءاقدصأ اوناك
 لصو دقلف « ًابيرغ اذه سيلو « تبتلا لهأ عم ةركبم تأدب

 لوألا نرقلا ةياهن يف نيصلا دالبل ةيبرغلا دودحلا ىلإ مالسإلا
 تبتلا نع ًاريثك دعبت الو « رغشاك تحتف امدنع « يرجملا
 لهأ لسرأ « هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ كو
 هنم نوسمتلي ناسارخ ياو هللا دبع نب حارحلا ىلإ ًأدفو تبتلا
 طياس مهيلإ لسرأ هنأ لاقيو ٠ نيدلا يف مههقفي نم ثعبي نأ

 يدهملا نيب تالص نع رابخأ تركذ اك « يفنحلا هللا دبع نب

 ةفالخ يف ملسأ تبتلا كولم دحأ نأ ليقو ٠ تبتلا كلمو يسابعلا
 ةيمالسإلا ةوعدلا ثبل دوهج هذه تناك « )١( ىبسابعلا نومأملا

 .. انآ طسو  قيرطا نع تقلا لإ
 لثمتف « تبتلا لهأ ىلإ مالسإلا لقت يف لاعفلا روحملا اأو

 دنطا لامش عضخ نأ دعب ريمشك قيرط نع مالسإلا لوصو يف
 تبتلا دالب ىلع ملسم مكاح اهنش ةراغ لوأو « يمالسإلا ذوفنلل
 دمحم اهازغ امدنع .« يرجحلا سداسلا نرقلا ةياب يف تناك
 ةطلس ترطيس امدنعو « دنهلاب لاغنبلا مكاح يجلخ رايتحي
 ازغ يرجملا عساتلا نرقلا يف دنهلاو ايسآ طسو ىلع مالسإلا
 دهع يف ديزم ريم اهازغف « ةرم نم رثكأ تبتلا نوملسملا ماكحلا
 . (79نيثالثو ةئامعستو نيرشعو ةئامعست ينس نيب ناخ ديعس

 يقطنم يف لغوتو « ه40ه ةنس يف ازرم رديح اهازغو

 ه1 نع قب اسلا ردصملا ؛« ف راحعملا ةرئاد 600
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 مالسإلا حبصأو « ريمشك ىلع اكلم ناك امدنع ناتستلبو خادل
 تناك املو © تبتلاب ةيسايس ةوق يرجهلا رشاعلا نرّقلا ذنم

 ريمخكلا | رواه يسم حلا ينرغ يف ةوق رثكأ مالسإلا تا ريثأت

 ًارثأت تبتلا قطانم رثكأ ناتستلبو خادل اتقطنم تحبصأ اذل

 ةاعدلا لصو دقلف « وزغلا ىلع رمألا رصتقب مو 4 مالسإلاب

 لظو 4 ايسآأ طسوو تاسارختو ريمشك نم تبتلا ىلإ نوملسملا

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ىبح تبتلا دالب يف ؛ ًامدَقت زر مالسإلا

 لالتحالا 5565 دنملا تعضخ امدنع ىرخملا رشع ثللاثلا

 دوفن اذه عجشو « دنهلاب يمالسإلا مكحلا ىلع تضقو يئاطيربلا

 . (١)تبتلاب ةينثولا تانايدلا

 ( نيينوغرألا ١ مهيلع قلطي نيدلوملا نم ددع خادل ةيالو ينو'

 هذه ىلإ اومدق نيذلا راجتلا نم نيملسم ءابأو تابتبت تاهمأ نم

 ءالزحو © محام راع نوغاقإ دع تقل ناس ا و دا

 اوجورتف مهؤابا لعف امك دلوملا ليحا لعف دقلو « ًاعيمج نوملسم

 راجن كانه نأ اك « ةيسيئرلا ندملا اونطوتساو تبتلا ءاسن نم

 « (؟١ةملسم ار أونوكو تبتلاب اورقتسا ريمشك نم نوملسم

 ناكس رصانع يئاب قوفت ةعرسب دادزي نيملسملا ددع ذخأو

 فاللا ةئالث ىلع ديزي ام ةمصاعلا اساهال ةنيدم فو « تبتلا

 ("لال: ١ر٠6 ًايرقت هومر وا صع هيب دوو

 ةينيصلا تايالولا ىلإ تبتلا نم هقيرط مالسإلا قش ةمسن

 اومض نيصلا مكح ىلع نويعويشلا ىلوتسا 00 00 :١

 . "58 ص ء مالسإلل ةوعدلا 60

 . قباسلا ردصملا (؟)

 . موب ض.. ضويتشلا ركسملا ىف ةوتلنملا .: "ناتكلا (8)
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 ترهظف « ةلوهسب مهمكحل نونفلسملا عضخم ملو « مهيلإ تبتلا
 ع ه8١ا/9 ةنس يف نوملسملا اهيف كراش تبتلا يث ةفينع تابارطضا

 نييعويشلا شطب ةجيتن ابماحلا تاعامج نم فالالا تامو
 خضرت اهلعج ينيصلا مكحلل تبتلا عوضخ نكلو ٠ نيينيصلا
 دييقتو « نايدألل داهطضا نم ةينيصلا تايالولا ىلع قبط ال
 . ةليقعلل
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 « جنايكنس » ةيقرشلا ناتسكرتلا يف نوملسملا

 ةيلغأ اع يملا نأ كلذ ا ةنضاقنا ناك ةقاعنلا 4

 بعشلا ةاناعمل ىدأ نيتريبك نيتوق نيب اهعوقو نكل « ةيلقأ ال
 نينرق يلاوح ماد 00

 ةيمالسإلا هتيصخش ةباذإ ةلواحمو هضرأ لالتحاب عارصلا ىهتن

 ي سورلا هضرأ لتحي ةراتف « هعالتبا لواحي يرشب 0

 نمر لفاحج هبتأت ىرخأ راو 3 ترغلا نم. مداق وزغ

 ىلإ ةونع ةيقرشلا ناتسكرلا ملقإ مض اريخأو نيضلا نم قرشلا

 508  مها048 ةنس نيصلا

 « يبيصلا لالتحالل ملسملا ناتسكرلا بعش بعش ملستسي لو

 ريجبم نيصلا تلواحو ةديدع تاضافتنا يف وزغلا اذه مواق لب

 ةيمالسإلا ةيبلغألا نم دحتل ناتسكرتلا ىلإ اهناكس نم 0

 ةبسنلا تضفختا مث « ريجهتلا ةسايس لبق / 94٠ ىلإ تلصو يللا

 « دالبلاب ةيمالسإلا ملاعمل سمط ىلإ اذه ىدأو / 7٠١ ىلإ

 جنايكنيس اهيلع اوقلطأو نيصلل ناتسكرتلا مضب هترارم تلمتكاو

 : يبيصلا نايكلا ىلع ًاقح ةديدج يهو ( ةديدحلا ةعطاقملا يأ 0

 : ناكسلاو ضرأالا

 « ةيبرغو ةيقرش « ةماع ناتسكرلا نم مسق ةيقرشلا ناتسكرتلا

 ؛ ةيقرشلا اهتقيقش ريصم سفن ةيبرغل ناتسكرللا تهجاو دقلو

 5 أزيح لغشت ةم ةماعب ناتسكر لاو « ةنئحملا سفئنب ترمف

 « ةيكرلا لئابقلل انطوم تناك ثيح « ةيويسالا ةراقلا طسو نم
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 فصنو نييالم ةسمخ ىلع ديزت ةحاسم اهتمرب ةقطنملا لغشتو
 ناتسكرلا ناكس ددع ردق « ةعبرملا تارئموايكلا نم نويلملا
 : نويل نام ةماع

 5 ؟ مك ١,«45رههه اذه نم ةيقرشلا ناتسكرلا بيصن

 - م948١ ةنس يف ةمسن ١١,6٠٠,٠٠٠ ناكسلا ةلمج نمو
 قازاقلاو روغيوالا تاعامج نم ناكسلا نوكتيو . ( 1

 . (7)كايجاتلاو كيزوألاو زيغريقلاو

 :عقووملا

 « نيصلاو ريمشكو ناتسناغفأ عم بونحلا ين اهدودح كرشت
 يقارشلا لامشلاو لامشلا يو 3 نيصلا عم ةيقرشلا اهدودح كريشنو

 داحتالا عم اهدودح كرتشت برغلا يو « ايلوغنم عم كل ريشت
 "م ضرع يترئاد نيب ناتسكرللا ضرأ رصحنتو « ينايفوسلا
 . ًاقرش هه « /ه لوط يطخ نيبو ًالامش 49 ءاوتسالا لامش

 1 ضرألا

 ايراغنوج ضوح ٠ نيضوح نم ناتسكرللا ضرأ نوكتت
 . هلامش ين ياتلا لابجو ىرفنت لابج نيب رصحنيو لامشلا يف
 ايراغنوج ةباوب ضوحلا اذه برغ يو « هبونج يف ناش نايت لابجو
 . ريرحلا قيرط لفاوقل ًاربعم تناك ىلا

 يمتنيو « ةيراقلاو فرطتلاب ايراغنوج صروح خانم فىصتب و

 1ع ظيتموو زعمه طمماع 1982 701. 2 2. 1 )1(

 . ع5 مم ص ع ةيقرشلا ناتسكرت ةيضق « نيكتبلا ىسيع (؟)
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 فيصلا يف راحلاو ءاتشلا يف درابلا زارطلا يذ يوارحصلا خانملا ىلإ

 ارخص وأ ميرات ضو وه ةيقرشلا ناتسكرالاب يناثلا ضوحلاو
 امهنيب لصفتو لوألا ضوحلا بونج يف دجويو « ناكم الكت
 نم ةيقرشلا ناتسكرتلا ةقطنم تاعفترملا رصاحتو ناش نايت لابج

 ميرات رمت ةيقرشلا ناتسكرللا راهنأ زربأو « ًابيرقت تاهحلا عيمج
 ةريخ ُق بصيو «© تاعفترملا ىلع ةمكارملا جولثلا نم عبني و

 . ريموليك ١6٠١ هلوط غلبيو . ()١( ناروب هرق ) رون بول
 77 رحبلا ىوتسم نع ضفخنيو نافروت ضفخنم مسقلا اذهبو
 . قباسلا ايراغنوج ضوح خانم هباشم ضوحلا اذه خانمو « ًارثم

 : ةيرشبلا ةطشئألا

 تاحاولاب ةيرشبلا تاعمجتلا زكارم يف لثمتت ةيرشبلا ةطشنألا

 ديدعلاو بوبحلا عرزتو « لابحلا حوفس ىلعو راهنألا لوحو
 مانغألا اميسال تاناويحلا ىلرتو 4 نطقلا عرزيو هك اوفلا نم

 ةمصاعو « نيرمعتسملا ساعل تلاسأ ةيلدلعم ةورث ةقطنملابو

 اهتلصوو « رغشاك ةزرابلا هندم نمو يجموروأ ةيقرشلا ناتسكرتلا
 . يلهابلا ملسم نب ةبيتق ةدايقب ه45 ةنس يف ةيمالسإلا شويجلا

 ؟ ةيقرشلا ناتسكرتلا ىلا مالسإلا لصو فيك

 ًاقرش مالسإلا مدقت رمتسإ « سراف نيملسملل هللا حتف نأ دعب

 وحن يمالسإلا مدقتلا رمتسأو ©« كدنقرمسو ىراخت تحتفف

 رغشاك ىلإ ملسم نب ةبيتق دئاقلا لصوو ايسآ طسو ربعف قرشلا
 . (؟)يرجهلا لوألا نرقلا ةيابن عم ةيقرشلا ناتسكرتلا ينرغ يف

 : 0 نها اةيقرنلا ناتكرلا ةيضق + .نيكتلا تنوي بع 6)
 توملسملا : ىناتكلا رصتنملا لع .د . "م9 ص « مالسإلا راشتنا 69

 . ؟7“ ص (« ىعويشلا ركسعملا ف
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 نييومألا دهع يف ناتسكرلاب مالسإلا راشتنا رمتساو
 ارد وج افرتم كاقاخلا ولسا ماعلا ردقنلا قون نيساقلاو
 ىسوم نيقاوحلا هئانبأ مالسإ كلذ ىلتو « ةرجهلا نم 7897 ةنس يف
 2 ةقمطنملا معي مالسإلا ذحخأ اذكهو « (١)ارغوب نوراهو ارغوب

 ةديدع نيدايم يف تمدختساو « مالسإلا فلخ ةيبرعلا ترسو

 ثارثلل اومدق ءاملع ةيقرشلا ناتسكرنلا تبجنأو « ةباتكلا نم
 4 يرغشاك نيدلا ديدس مهنم ناك ع ريثكلا قولا يمالسإلا

 ىبرغ يف ًايمالسإ ًاعسوت ةلحرملا هذه تدهشو . يرغشاك دومحمو
 مالسإلا حبصأو « ناتسكرتلا ءانبأ ةوعدلا ءاول لمحو نيصلا
 . دالبلاب (5)يمسرلا نيدلا

 الإ مهوفص ركعي مل رارقتسإلا نم ةرئفب نوملسملا معنو
 « ه455 ةنس يف ةينثولا ةيكرلا لئابقلا ضعب بناج نم (*)ةوزغ
 هللا ىده مث « يرجهلا عباسلا نرقلا يف يلوغملا وزغلل اوضرعت مث
 ناتسكرتلا تلظو لاوحألا ترقتساف « مالسإلل لوغملا نيقاوخ
 . (4)ةلقتسم ةيمالسإ ةلود ةيقرشلا

 « ناتسكرلا بعاتم تأدبو « نيصلل نييروشنملا مكح ءاجو

 « نيتعطاقم ىلإ اهومسق اهتيتفت يف ًاناعمإو اهيلع نيينيصلا ءاليتساب
 اهومسو رغشاكب تفرع ةيبونجو « ايراغنوجب تفرع ةيلامش
 . (0)قبس امك ةديدحلا ةعطاقملا يأ « جنايكنيس »

 )١( ص « نيصلاو ىيفوسلا داحتالا يف نوملسملا : ليعامسا ديعس دمحم ٠١ .

 ناخ دمحم رون (؟) :٠ يسورلا مكحلا لظ يف نيملسملا ةايحل ةيقيقحلا ةصقلا
| 0 

 )*( اال ص « يعويشلا ركسملا يف نوملسملا .

 ):( قباسلا ردصملا . |
  (0ه4 ها" ص « نيصلا يف نيملسملا خيرات : يح نيدلا ردب .

1١11 



 ىملسم نم تاضافتنإلا تلاوت ىنيصلا لالتحإلا لظ يفو
 ترهظف « لالتحالا نايغط نوملسملا ضفرو ةيقرشلا ناتسكرتلا
 ىضقو « ةجوحلاب بقلملا دومحمل ةبسن «٠ تاوجوحلا ةضافتنإ

 اهب ماق ىرخأ ةضافتنإ اذه ىلتو « ةضافتنإلا هذه ىلع نوينيصلا
 نوينيصلا نويروشنملا اهيلع ىضقو ءاه75١ ةنس يف زيكن اهم
 ةيقرشلا ناتسكرلا بعش ضفر ةيلمع ترمتساو « ه11747 ةنس يف
 معقي نأ عاطتساو ىرخأ ةضافتناب كب بوقعي ماقف ؛ لالتحالل
 . (١)ه594١ ةنس يف نوينيصلا اهيلع ىضق « ةلقتسم ةلود

 روتكدلا ةماعزب ديدج مكح ءاجو نييروشنملا مكح ىهتناو
 بعش قيز ىلع سورلاو نويئيصلا نواعتو « نص تاي نص
 ه1١"ه٠ ةنس زاين ةجوخ ةدايقب بعشلا مواقو « ةيقرشلا ناتسكرلا

 نواعتلا نكلو « ةيمالسإلا ةيقرشلا ناتسكرتلا ةيروهمج سسأو
 بعشلا مواق مث « (؟)ةيروهمحلا هذه ىبنأ ييصلا يمورلا
 ةدايعب اوراث مت ء فيرش ناطلسو ناخخ سايلإ ةدايقب يناتسكرملا

 نيصلا ذوفن دض ًةضافتناتماقو « ه١"ه5 ةنس زاين هللا دبع
 ناتسكرتلا ةيروهمج سيسأت نلعأو « روتاب نامثع ةدايق تحن
 ةنس يف اهيلع ىضق ىبيصلا ىعويشلا وزغلا نأ ريغ « ةيمالسإلا
 . 0*) ينيصلا مكحلا ةزوح ةيقرشلا ناتسكرتلا تلخدو ء ه8

 تناك ه97١/“ ةنس يف ءاصحإب نوينئيصلا نويعويشلا ماقو
 مهددع غلابلا ناكسلا ةلمج نم / و٠ نولكشي نيملسملا نأ هتجيتن

 نيملسملا ريغ ريجه- ىلإ اودمعف كلذ مهءاسو « نييالم ةسمخ

 )١( اهدعب امو 7 ص « نيصلأ ىف نيملسملا خيرات .
 «”ا ىلإ ؟8 ص « قباسلا ردصملا « ليعامسا ديعس دمحم (؟) .

 | ؛« |! !١
 . 0 ©39 نص ها قباسلا رذصملا سشن 69
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 ” 7٠١ ىلإ نيملسملا ةبسن تضفختاف « ةيمالسإلا قطانملا ىلإ
 دجاسملاو ةيمالسإلا سرادملا نويعويشلا قلغأو ءاه58١ ةنس
 ناتسكرألا بعش لخد اذكهو « ةيمالسإلا فاقوألا ىلع اولوتساو
 ناتسكرتلا يملسم نم ريبك ددع رطضا دقلو « ديدج عارص يف
 تائم مهددع غلبو 3 ييدلا داهطضاللا ةجيتن ةرجهلا ىلإ ةيقرشلا

 « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ناريإو ايكرت يف مهضعب ماقأ « فالآلا
 « ايسأ ةراق يرش بونج 5 ةيمالسإلا نادلبلاو لودلا ضعبو
 نم نيرجاهملا ىلإ ءادنب ةيقرشلا ناتسكرتلا ةموكح تهجوتو
 نوملبملا تع نأ لمأنو « ةدوعلا ىلإ مه وعدت ةيقرشلا ناتسكولا

 ةيعويشلا نيصلا ي ونت يذلا ييدلا حماستلا ةجيتل ةينيد ةبرح

 جنايكنيس ِق نوملسملا ددع ردشو 4 ةريخألا ةنوالا 5 هقيبطت

 . ةمسن 68,5٠٠,٠٠٠ يلاوحب

 : يمالسأإلا ميلعتلا

 تناكو « ناتسكرلا وول سلا يمالسإلا مهلا ناك
 ةحاسم نه / لمشت ملعتلل تدصر يلا ةيريخلا فاقوألا

 ناتسكرتلا نم ةديدع قطانم يف سرادملا ترشتنإو دالبلا

 . (١١ةيقرثلا
 لمعت تذخأ ةيقرشلا ناتسكرتلا نيصلا تمكح نأ ذنمو

 بتك ضرف اهنم « ىش قرطب يمالسإلا  ملعتلا ةيراغ ىلع
 ع ةديقعلا براحن تايحرسم لمعو ؛« نيدلا برام ةيسردم
 ترَّخسو « ةينيدلا بتكلا تقرحو « ةيداحلإ ةيبرت لافطألا ةيبرتو
 تقلعو « اينوناق يئيدلا ميلعتلا تعنمو « نيدلا ةبراحمل ةعاذإلا

 . #” ص « ةيقرشلا ناتسكرتلا ةيضق « نيككن بلا فسوي ىسيع (1)
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 3 موصلاو ةالصلا قيم ردو 3 نايدألا براختن يلا تاّمصلملا

 ناتسكربلا بعش يناعب اذكهو . مرسل لا كل رخو

 « نسحتت نيملسملل ةماعلا عاضوألا تأدب ةريخألا ةنوألا فو

 رم وَلا يمالسإلا ملاعلا ةطبأر رل ةماعلا ةنامألا ةركذم يف ءاج دقلف

 ةموكح ةرظن نيسحن ةجيتن هنأ : ةمركملا ةكمم يمالسإلا ةمفلا

 تاموكحلا يمالسإلا ملاعلا ةطبار بلاطت « نيفاسنلا ةيمقلا نيصلا

 نم ديزملا قيقحتل ةيبعشلا نيصلا ىدل اسم مايقلاب ةيمالسإلا

 لودلل ةبسنلاب اذه « ةيقرشلا ناتسكرتلا يف نيملسملل ةينيدلا ةيرحلا

 ةيمالسإلا دوفولا لاسرإو « ةيبعشلا نيصلاب تاقالع امل يبا

 تاسسؤملا ضعب داحيإ ةلواحمو « نأتسكر لل ةلصاوتم ةروصب

 .(؟)ةيمالسإلا ةيفاقثلا تادعاسملاميدقتوناتسكر لاب ةيفاقثلاةيمالسالا

 . ١4 « ١ا/“ « ١1ا0* ص « قباسلا ردصملا (9)

 . ه1# ٠1 هلس لوألا ميير 4 ةودنلا ةديب رج )
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 نييدليقلاب ةملسملا ةيلقألا

 : نيبيليفلا ةيفارغج

 , يداحلا طيحملا يفو «٠ ىصقألا قرشلا يف نيبيليفلا دجوت

 رزج اهربكأ ةريزج ةئامو فالآ ةعبس نم ليبخرأ ٌثتيحو
 يانابو ؛ ناوالابو « سورجنو « رامسو « وانادنيمو : نوزول

 رزج يئابلاو ء نايسفو « لوهوب م ( وبيسو ؛ هيلو ورودنيمو
 ةرابع يهف نامل ءايما ل وأ اهينطاق ءامسأب ىمست دق ةريغص

 ىلإ ةماعب رزحلا مسقنتو 1 ملا طسو ةزرا ةيلبج سوؤر 7

 : يه « تاعومجم عبرأ

 ١ - توزول .

 ؟"  وانادئيه .

 كايسف *# 
 ا

 . ولوصو ناوالب رزج ةعومجم - 4

 يئرش بونج يف سوق لكش ىلع رزحلا تاعومجم دتمنو
 3 و ةيئاوتسإلا ةرئادلا لامش ه قرثاد نس © ةيويسالا ةراقلا

 '55 ربع يتابنلاو يخانملا عونتلل ًاصرف اذه حاتأ دقو « الامش
 نم قرشلا ىلإ 21١18 ١78 لوط يطخ نيب دتمت امك « ةيضرع

 اهتيحاض عم م تثمحتلا دقو « التام دالبلا ةمصاعو ؛ شتني رج

 ني او ةمسل 0 اماكس حبصأو نوزوك
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 ١,١4٠ ماعلا سهن ُى نوزوك ناكس غلبيو 5 م٠

 , 11 ف

 دتهي مظع يطيمم قناخ قرشلا يلي امم نيبيليفلا رزج رواجيو
 لخاد يف نيبيليفلا رزج دجوت اذلو «٠ يداحلا طيحملا ربع اهوطب

 اذهو « يداحلا طيحملا ين يرانلا مازحلاب فورعملا سوقلا قاطن
 « (؟)يناكرب ناروث وأ ةيضرأ تازهل رخال نآ نم اهضرعت ببس
 قدنحب فورعملاو هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا يطيحملا قدنحلا نأ ريغ
 فادصألا يف ةلثمتملا ةيديلقتلا اهفرح ىلع سكعنا « وانادنيم

 . اههايم نم بلجن يلا

 اييرقم عيرم اوان رند يللا طلاس قرب اكل
  هإ٠٠85 ةئس 2 ةمسل هر يملاوحب اهناكس ردقيو

 نالعإ يف ءاج امث ( ملسم نييالم 8 ) ددعلا اذه نمو . م

 ذنم م6/4/5!19 يف مارهألا ةديرج يف رشنو سوكرام اهسيئر
 ددع ددحمن تانايبلا ضعب تناك نإو « تاونس تس نم ركأ

 سوفنلا ف ىوحل كلذ نم نييالم ةسمخ نم لقأب نيملسملا
 نأ روكذملا نالعإلا يف ءاجو « ةملسملا ةيلقألا نأش نم ليلقتللو
 رداصملا ضعب ريشتو « ناكسلا عومجم نه 7/5: نيملسملا

 اذكهو « ةمسن 7,448,6٠٠ نيملسملا ددع نأ ىلإ ةيبرغلا

 نييالم ةسمح مهددع ريدقت حجريو ؛ تاريدقتلا فنلتن

 . (؟)ةمسن

 1ع طنعمرتو )82 700هلع 1982 71. 2 9 )0

 . 4٠ صص « ةيمسوملا ايسآ « نينعلا وبأ نسح )0

 1[ 101210 7ءةعلع 184بقلتسم معموأعم 2١0 8 6و9

 . 49 ص « نيبليفلا يف نوملسملا : دمحأ رداقلا دبع دمحم +
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 : محانملا

 نم ليدعتلا ينايو 4 ايسأ يرش تاونج دوس يذلا 3 لدتعملا

 دوجحو مدع لحالبو «٠ ىداملا طيحملا مهحخ 2 رزجك اهعقوم

 لوصفلاو « يرارخحلا ىدملا رغص ببس « ةحضاو ةيلصف قراوف

 اهلحاوس ىلع ةريزغ راطمألاو همدع وأ يرطملا طقاستلاب زيمتت

 فيصلا روهش مظعم دوسي رطملا طقاست ثيح « ةيقرشلا

 ةيخانملا لاوحالأ رثأتتوءاتشلا يف اهراطمأف ةيبرغلا لحاوسلا امأ

 تاباغلا نم « فيثك ينابن ءاطغ نيبيليفلا دوسيو نوفيتلا ريصاعأب
 ةريزج يف دجوت ةيتابنلا ةفاثكلا يف قطانملا مظعأو « شارحألاو

 . نيملسملا بلغأ دجوي ثيح (١)وانادنيم
 : ةعارزلا

 « ةعونتمو ةديدع تالصاحلاو ةيساسأ ةفرح ةعارزلاو

 اكايالاو: كيرلا .ليغو كسلا عيضقو :ةرثلاو: ةرآلا اَهَنمَق

 « افاساكلا قبس ام ىلإ فاضي النام بنقب فرعي امك وأ

 بناج ىلإ اذه « كلذ ريغو سانانألاو زوملاو وجناملاو طاطملاو

 تاورلاو (؟)ةيندعملا تاماحلا نم ديدعلا يف لثمتت ةيندعم ةورث

 لهأل قزرلا رداصم نم آمهم ًاردصم رحبلا ربتعيو « ةيباغلا
 . ةديدع نهم لوازت ثيح نيبلفلا

 : ناكسسسلا

 تددعت مث نمو « ةددعتم تاعامج ىلإ نيبيليفلا ناكس يمتني

 قطانملا يو تاباغلا يف شيعت ةيئادب تاعامج كانهف « تاجهللا

 )١( صص « ةيمسوملا ايسأ ل قباسلا ردصملا 4١09 .
 . ٠.٠٠ لاوش « ىمالسإلا ىلاعلا ةطبار ل- 4١4 ص « ةيمسوملا ايسآ (؟)
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 مهيلع قلطي امك وأ نويويسالا مارقألا دجويو « ةلزعنملا
 يالملاو ناوبابلا رصانع كانهو « واندتمم طسو 2 ) سوت ر جن 0(

 مهيلع قلطيف ةملسملا تاعامجلا امأ ٠ ةئيدحلا يالملاو ىمادقلا
 « برغلاو بونجلا يف ةيالو ةرشع ثالث يف نورشتنيو وروملا
 تاعامج نم نوملسملاو « نيبيليفلا ناكس نمت يلاوح نولكشيو
 2 ناولوسو ع الامسو « اواترامو . جسواتو . واندنوجام

 . ىوجوبيسو ٠ نوب اماجو ٠ واجرابو «' ناكايو . واسو
 . (١)يناوالبو

 نيبيليفلا ىلا مالسالا لصو فيك
 يرحب روحم ربع ايسآ يثرش بونج ىلإ مالسإلا مودق ناك

 ىلع قرشأف ةيراجتلا ةيرحبلا قرطلا فلخ هربع مالسإلا ىرس
 ةءادب تناكو « يرجحلا سداسلا نرقلا باقعأ يف نيبيليفلا رزج لصوف ٠ ٍقرشلا لامشلا وحن مدقت مث « ويالملاو ايسينودنأ رزج
 لمحو « نيييليفلا رزج ىدحإ « ولوص ةريزج ربع لوصولا
 نم ةدعاسمب ةيمالسإلا ةوعدلا ةيلوئسم ةقطنملا لهأ نم نوملسملا
 وانادنيجام يف مالسإلا رشتناف برعلا راجتلا نم مهيلإ لصو
 . (؟)لامشلا يئالنام ىلإ مدقتو يبيسلفلا بونحلا 2 وانالو

 : ينابسألا لالقحإلا

 تارامإ اودجو نيبيليفلا رزحلل نيرمعتسك نابسألا ءاج امدنع
 , ولوص يف ركب ينأ فيرشلا ةرامإ اهنم رزحلا كلتب ةيمالسإ
 لوصو لوأ ناكو واندنم يف يلع نب دمحم فيرشلا ةرامإو

 . ه)#ةم مرحم ع« 4 ص « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن (؟21١)
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 اهداق ةيفارغحللا فوشكلا نفس نم ةعومجم يف ”الثمم نابسألل
 ًابرح اهعم مالسإلا ضاخ يلا ةيبيلصلا دقحب اومدق نالجام
 اوكبتشاف ديدحلا وزغلا نيبليفلا اوملسم مواقف « « سلدنألاب ًاسورض

 نداجا لثقفا اهنعأ حتا ٠ .هتفسو الخام . عع هيرغ كرافمو

 نم ديدعلا ايئابسأ تلسرأ كلذ رثأ ىلعو ناتسكام ةريزج يف

 بونحلا ىلع ةرطيسلا نم نكمتت ملو « نيبيليفلا رزج ىلإ تالمحلا
 0 ثيح نيبيليفلا لامش ىلإ اوهجناف «٠ مالسإلا دوس ثيح

 نم اونكمتي ملو « لامشلا عاضخإ يف اوحجنو « (١)نيينثولا
 را ٠/4 ةنس يف الإ نيييليفلا ينوتج ىلع مهترطيس ضرف
 ةيلامشلا قطاخلا يب نيينثولا ىلع ةيحيسملا 0 نورمعتسملا

 « جنيوج ريب روتكد يحيبملا (رشبملا) ركذ امك حالسلا ةوقب
 2((؟)نيييليفلا لامش يف مالسإلا راشتنا عنم حالسلا ةوقب اولواح اك
 اهالخخ اولقرع نورق ةعب رأ ةبارق نيبيليفلاب ناسالا : تكف: نقلو

 روما وروملا عاطتسا نكلو «؛ 0 راشتناو نيملسملا مدقت

 كلت لالخ ةيمالسإلا ةراضحلا حم المو مهمديقع لع طظافحلا

 32 نوملسملا درع ضاخو رامعتسالا نم ةليوطلا ة رفلا

 . اهالخ ةليوط

 : يكيرمألا لالقحإلا
 يف نابسألا نويكيرمألا فلخ « يلاحلا نرقلا لهتسم يف

 3 ةينأثلا ةيملاعلا برحلا مايق ىح مهمكح رمتساو نيبايفلا مكح

 لالتحإلا تو « نيبليفلا رزج نوينابايلا لتحا اهئانثأ فو

 ةارشن بل "هر هه اي ص © ةملسملا تايلقألاو مدلل .ةادلبا 0

 ل 0ان12511111-1321ع 01 151 أ 1 مآ. 1 2, 2 )5
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 وملسم « وروملا 0 مواقو ع ةيناثلا ةيملاعلا برجا ةبابم ىبح ينابايلا

 ةنس يف نيبيليفلا ا امدنعو «© لالتحالا نايغط نيييليفلا
 مامز ا ةيناثلا ةيملاعلا ب رجلا باقعأ ف 2 مااثك5

 داهحلا نيبيليفلاب نيملسملا ىلع بتكف « ةينارصن ةموكح رومألا
 . ىرخأ ةرم

 : وروم لا بعش لاضف

 ةيبيلص برح رامغ ضوختل « وروم » ريرحت ةهبج تنوكت
 ةيعامج ةدابإ تامجه نشب ييلصلا يدحتلا أدبو « دمألا ةليوط
 بعش ريرحت ةمظنم ةضيرع يف ءاج اك نيينيليفلا نيملسملا ىلع
 ةموكح اهيف تمهملا ٠ ناسنإلا قوقح ةنحل ىلإ ةعوفرملا وروملا
 ا و ةثام نع لقي ال ام حرجو لتقب نيبيليفلا

 ع نيملسملا ضرأ نم راتكه نويلم تبصتغاو « نويلم فصن

 ضييبألا باتكلا 0 0 سرادملاو دحاسملاو تويبلا تفرحو
 ددع نأ : هاه ةنس يب نيبيليفلا ةموكح ىلإ نوملسملا همدق يذلا
 ينونج يف نيملسملا دض تبكترا يلا ةيمادلا ثداوحلاو حباذملا
 . (١)تاونئس ثالث يب ةثداح 411 غلب نيييليفلا

 ىلإ ةيملاعلا تامظنملاو تائيطا نم ديدعلا داهطضالا عفد دقو
 « نييبيليفلا يف نوملسملا هل ضرعتي ام ىلع خراصلا جاجتحإلا
 0 يلا ثداوحلا ددع نأ وروم ريرحت ةهبج ريرقت يف ءاجو
 م٠٠5١ ةنس نم لوألا فصنلا يف نيملسملا دض نيبيليفلا شيج
 رمت ؤملل ماعلا نيمآلا كاجريموه روتكذ ركذ دقلو « ةثداح 4

 + ه ص ء هامه مرحع « ةملسملا تايلقألا نوعش دهعم ةرشن (1)

 . ىنالسإلا رماؤملا ةمظنملا وروم ريرحت ةهبج نم مدقم ري رقت
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 دبال ) : ناسنإلا قوقح ةنهلب ىلإ ريرقت يف مالسلاو نيدلل ماعلا
 .. ( نيذللا ببي ةنوطضلا بوعنلا نو نسلبفلا يخلسم عضو نم
 رمتؤملا ةمظنمو ةيمالسإلا لودلا ةيجراخ ءارزو دوهحل ةجيتنو
 ىلع « وروم ا ري رح ةمظنمو نيسليفلا ةموكح تقفتا يمالسإلا

 ةيقافتا عيقوت مو مها"وة5 ةنس يف ايبيلب سلبارط ي ضووافتلا

 يبونج يب ةيمالسإلا قطانملا 0 ىلع « رانلا قالطإ فقو

 ةموكح امل نوكتو « ًايتاذ ًامكح ةيالو ةرشع ثالث يف نيبيليفلا

 ءاتفتسا اهيف يرجيو ةيعرش مكاحمو سرادمو ينلاين سلجم و

 سلبا رطا ةيقافتا دونبب تلخأ نيسيليفلا ةموكح نكلو 2 ا

 « ىرخأ ةرم نيملسملا دض فعلا ددجتو « اهنم صلختلا لواحتو

 ةنمس ِق 5065 يلا تاباختنالا وروما ريرخن ةهبج تعطاقو

 ريرحن ةهبج اهتضاخ يلا كراعملا ددع غلبو 2 ١( )ه1

 تعفو هر ال4 مها٠6٠5١ ةنس نم لوألا فصتنلا ف وروملا

 نيبيليفلا يف ملسملا وروملا بعش نكمت دقلو « نييبيليفلا بونج يف

 ىلاداهطضالا فورظ نم مغرلا ىلع ةيمالسإلا هتيصخش ىلع ظافحلا نم

 نيتغل نوثدحتي 90 ةيمالسإلا هحمالم هلف ع اهنم يساقي
 ع ةيناثلا ةغللا مهدنع ةيبرعلا ةغللا رو هرعت فوك ناك

 يف واندنيم ةعماج ربتعتو « ةيتاذ دوهجمي ةماقملا مهسرادم مهو
 نم مغرلا لع ملسملا بابشلا فيقثتل « ةيمالسإ ةعماج نيبيليفلا ينونج

 دجاسملا نم ريبك ددع نيملسمللو « نييرليفلا ةموكح ةضهانم

 تايعمجلا نم ديدعلا مهو « نيبيليفلا برغو بونج يف ةرشتنملا
 م48١1 ةنس تسسأت : نيبيليفلا يملسم ةيعمج اهنم ةيمالسإلا
 مهاا#ه6 ةنس ثسسأت مالسإلا لماك ةيعمجو « النام ةئيدم ف
 ةيمالسإلا ةضهنلاو مالسإلا رؤم ةيعمجو « يوادام ةنيدم ِئ

 )١( ةنس لوألا عيبر « ةملسملا تايلقألا دهعم ةرشن مو١6ه .
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 تلكشت اذكهو 2 مالسإلا ةماقإ ةيعمجو « مالسإلا رون ةيعمجو

 ةيريخو ةيميلعتو ةينيد تامدخ يدؤت « ةديدع تايعمج
 .يدحتلا دض امامظنمو اهدوهج دحوت نأ بحي نكلو « نيبيليفلا

 : ةيمالسالا قطانم ا

 رزحلا يف « ينونحلا مسقلا يف نيبيليفلاب نيملسملا ةيبلغأ زكرتت
 : رزج تاعومجم نم نوكتيو « ولوص ليبخرأ اهنم نوكتي يلا
 « ناراتوجنابو « ولوجو « لوباتو « ىوات ىواتو « وتوبيس

 يبونحلا مسقلاو « وانادنيم ةريزج مظعم بونج مث « ناليسابو
 اذه « ولوص نايجاكو ٠ لوبات رزجو « ناوالاب ةريزج نم
 ةيبلغألاو نيبيليفلا رزج يقاب يف ةملسم تايلقأ ىلإ ةفاضإلاب
 ردقيو (؟)نيبيليفلا ينونج يف ةعطاقم ١ ةماعد لكشت ةملسملا
 ..ةمسن نمالع ةسمخ نيلتلا ددع

 : ةيمالسإلا قطانملا تايداصتقإ

 جاتنإ ناك ه١ ةنس نيييليفلا يف تابارطضالا ةيادب لبق
 نم /8ه8ه و نيبيليفلا يف ةرذلا جاتنإ نم /.05 واندنم ةريزج

 نم /ء يو © دنه لا روج نم 7٠ و ع ييبيليفلا نبلا جاتنإ

 جاتنإ نم /74 و « موحللا جاتنإ نم /"9 و ٠ كامسألا

 نم 5٠/ و « نيبيليفلاب طاطملا جاتنإ نم /١٠٠١و « زرألا
 ةريزج رود اذكهو . زوملا جاتنإ نم ٠١٠١/ و «ء ةهكافلا
 يف ًاريخأ لورتبلا فشتكا دقلو . نيبيليفلا تايداصتقا يف واندنم

 )١( ؛ "٠ال ص « ةملسملا تايلقألاو ةيمالسإلا نادلبلا 5٠١8 .
 ه)#"4مل ةنس مرحم « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن (؟) .
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 ةيمالسإلا قطانملا ىلع نويحيسملا فحز اذهل ء« ولوس رحب ةقطنم
 نيملسملا نم ةيعارزلا ىضارألا اوعرتناو « رضاحلا مكحلا لظ يف
 يداصتقا ىوتسم لظ يف نوملسملا شيعيو . ينيبيليفلا شيحلا ةوقب
 ةيمالسإلا قطانملا ريرحتل نالا رئادلا حافكلا ةجيتن روهدتم
 ىرقلا قارحإب نيييليفلا ,شيج اهببسي يلا ةعورملا رئاسخلل ةجيتنو

 نم ىندأ لوخدب نوشيعي نيملسملا نم 7٠١/ يلاوحف « ةئك احلا
 : نم نوناعيو نيدايصلاو « نيحالفلا تائف مهو ؛ طسوتملا

 ١ مالسإلا ملاعتب لهجلا .
 ؟"  تافغللا ددعت .

 . ءامعزلا نيب تافالحلا ةربك

 . (١)ةيمألا راشتنإ - 5

 : نيبيليفلا ىف ىمالسإلا ميلعتلا

 ريبك دلعو ع« رهزألا نم ًاسردم ىحخ يلاوح كانهف 2 نيبيليفلا

 ماعلا ةطبار مهاستو . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم نيسردملا نم
 فظوتو « ةيبرعلا لودلا ضعب كلذكو « كلذ يف يمالسإلا
 نم اوجّرْمم نيذلا نيئئيليفلا نم ًاددع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 قطانم ينو « نيبيليفلاب ةوعدلا رشنل ةيمالسإلاو ةبب رعلا تاعماجلا
 ١٠و « ةطسوتملاو « ةيئادتبالا سرادملا تائم دالبلاب نيملسملا

 )١( مهإموهم ةنس لاوش « ىمالسإلا ملاعلا ةطبار ةلجم .

 1 2. 5>ة1033 ختتو 3ؤدكانس ذه طع طاتلان مواصعم

 أع١



 « ةيمالسإ ةعماج نمض ةيمالسإ تايلك 5 و « ةيوناث سرادم

 « اهيلإ ةيميلعتلا تاسسؤملا هذه مض نيبيليفلا ةموكح لواحتو
 ةيميلعتلا تاسسؤملا يناعثو « دالبلاب يمالسإلا عاطقلا ومت لقرعتل

 فرشتو « ةيلامو « ةيرادإ تالكشم اهنم « تالكشم ةدع نم
 تاسسؤملا هذه رادتو « ةيمالسإ تايعمج نيملسملا ميلعت ىلع
 ددع يف صقنلا ةقباسلا تالكشملا بناج ىلإو « ةيتاذ دوهجب
 ةلق كلذكو 0 ًايفاقث دالبلا ءانبأ نم نيملسملا فلخنو « نيملعملا

 واندنم دهعم ةيميلعتلا تاسسؤملا نمو « يللاملا زجعلاو « بتكلا

 ياوارام دهعم كانهو « ةسردم ١" هعبتتو ىمالسإالا ينرعلا

 دجوتو . مساكف ةيلك كلذكو « ةسردم ه1 هعبتتو « يمالسإلا
 ًاميلعت مدقتو « دهاعملا نم ديدعلا اهعبتيو « ىوارادم ةنيدم يف
 ةيمالسإلا نيبليفلا ةعماج قبس ام ىلإ فاضي . ةيبرعلا ةغللاب ًايمالسإ
 ء ندم ةدع يث عورف الو « مالسإلا لماك دهعم ىمست تناكو

 نم مه ريغو 0 مالاديمو 6 جنيالامو « ناتاملو « نادابمات 5

 ةيبرعلا تاساردلل لصيف كلملا زكرم نيبيليفلابو . ةيمالسإلا ندملا
 ةسردملا كانهو «© واندنيم ةعماج نمض دجويو « ةيمالسإلاو

 . (١)لصيف كلملا زكرم عبتت يبا ةيبرعلا ةغللا مياعتل ةيبيرجتلا

 : ةيتيبيليفلا ةيمالسالا تاقالعلا

 روصب نيييليفلا ةموكح نم ةرمتسملا تاداهطضالل ةجيتن
 تماق دوهجي عازتلا ةيوست ةلواحم ترهظو « ةيعامج وأ ةيدرف
 ةيقافتإ نع دوهحلا هذه ترفسأو « يمالسإلا رمؤملا ةمظنم اهب

 دمحم + هإ#غ٠٠ ةنس لوأ عيبر « ةملسملا تايلقألا دهعم ةرشن )١(

 ىالسإلا ميلعتلا نعديزمللو . 8١ ص « نيبيايفلاب نوملسملا : دمحأ رداقلا دبع

 . قباسلا ردصملا ىلإ عجري نسلفلا يف

 ؟ه١



 - ه195 ةنس يف نيبيليفلا ةموكحو وروم ةهبج نيب سلبارط
 ببستو « ةيقافتالا دونب ذفنت مل نيبيليفلا ةموكح نكلو 2 ماا“
 تارمت وملا نم ديدعلا لالخ نيبيليفلا ةموكح لامعأب ديدنتلا اذه نع
 ةيمالسإلا لودلا ةيجراخ ءارزو ديدنت اهنيب نم ناكو « ةيمالسإلا
 حباذملا ةجيتن كلذو « ةيمالسإلا لودلا رمتؤمل رشاعلا رمتؤملا يف
 رمتؤملا بلاطو « نيملسملا دض نيييليفلا ةموكح اهبكترت يلا
 راز دقو « ًايتاذ ًامكح نيملسملا حنمو سلبارط ةيقافتا ذيفنتب
 ةنس !يف الينام ةنيدم يمالسإلا رمتؤملا نيمأ يطشلا بيبحلا ديسلا
 ذيفنتب نيبيليفلا ةموكح عانقإل ةلواحم يف ء م1980 ه٠
 ديدعلا نم نوعلا نيبيليفلا وملسم ىقلتيو اذه « سلبارط ةيقافتإ
 ردصأ « م١٠14 ةنس سرام رهش يفف . (١)ةيمالسإلا لودلا نم
 يف يريشبت طاشنب موقت يلاو « مالسإلل ةئوانملا تامظنملا عم ةينيبيليفلا تاطلسلا ؤطاوت هيف دكؤي ًآنابب يبوكلا فاقوألا ريزو
 نيبيليفلا نم مالسإلا لاصئتسإ فدهتسي اذهو « نيملسملا قطانم
 اذه متو « ةروفاغنسو « دنالياتو ايزيلامو ايسنودنأ ىلإ دتمت لب
 . (59سئانكلل ةيملاعلا ةمظنملا لبق نه طيطختلا

 : ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا تادعاسم

 ءانب يف كراشتف « نيييليفلاب يمالسإلا ملعتلا يف ةكلمملا مهست
 تاغللاب ةيمالسإلا بتكلا مدقتو « ةيميلعتلا زك ارملاو س رادملا
 نوعلا ميدقتو ؛« دجاسملا ةماقإ يف ةكلمملا تمهسأ امك « ةقلتخملا
 يدوعس ٍئاَقث زكرم ةماقإل ةطخ كانهو « نيييليفلا يداملا
 يملسملةكلمملا تادعاسم عيزوتل يساسألا ركرملا نوكي نيييليفلاب

 . هإ#غ٠٠.٠ ةنسرخألا عيب ر « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن 6000

 كل



 ةغللا ملعتل تالاصو ةبتكم و ادجسم زكرملا مهيسو « نيييليفلا

 . (١)تارضاحملل ةعاقو ةيبرعلا

 : ةسفغللاا

 « نوناريإ ةغل ةباتك يف ةيبرعلا فورحلا وروملا لمعتسا

 يف ةلمعتسم ةيبرعلا ءاجملا فرحأ لازت الو « غوسوات ةغلو

 هذهبو « نوملسملا زكريي ثيح « نيبيليفلا نم ةيبونحخلا قطانملا
 ريسفت اوبتك كلذكو « ةيمالسإلا بتكلا ضعب تبتك ةقيرطلا

 اهنم تاغل ةدع نيبليفلاب نأ رك ذلاب ريذجو . ميركلا نآرقلا

 « ةينيتال فورحب بتكتو ةيمسرلا دالبلا ةغل يهو غولاتلا ةغل

 ةغلو « ًاضيأ ةينيتاللاب بتكتو ةيناثلا ةغللا يهو « ايسيب ةغلو
 ؛ ةيبرع فورحب بتكتو « نيملسملا نم ةيبلغألا ةغل يهو نونا ريا

 . غوسيوات ةغلو « ةيبرعلاب ًاضيأ بتكت ناكايإ ةغل كلذكو
 . (7)ةقباسلا ةثالثلا تاغللا نوملسملا لمعتسيو

 : نيبيليفلاب ةيمالسإلا ةوعدلا زكرم
 هماقأ واندنيم ةريزجم ىوارم ةئيدم 2 1-0 اذه دجوي

 تارضاحملل ةعاق مضيو « ةرجأتسم ةقش يف نيبيليفلاب برعلا ةاعدلا

 ىلإ ةجاح يف زكرملا اذهو « ةيرهش ةلجم هنع ردصتو « ةبتكمو
 . (”)يئاقثلاو يداملا معدلا

 « ه٠ ىلوالا ىدامج ةريزجلا ةديرج )1

 دمحم + ١٠١ ١١١ ص ىيرعلا طخلا راشتنا /ةدايع حاتفلا دبع (؟)

 ٠ 85 ص نيبلفلا ىف نوملسملا /رداقلا دبع
 ٠ ه١ ص قياسلا ردصملا (؟)

 غ١



 : نيييليفلاب دجاسملا
 سسأ ثيح « ه884 ةنس يف دجاسملا سيسأت ةيادب تناك

 كلذ دعب دجاسملا ترشتنا مث « ولوص ةريزج يف كويموت دجسم
 يلاوحب اهددع ردقيو ٠ ةينيبيليفلا ندملاو رزيللا نم ديدعلا يف

 . (١)دجسم 6٠

 كي رو ب رز و ووو سس سس سس

 . وو97 ص « قباسلا ردصملا سفن (1)



 مادي سلا + . هيت سيب | جملك ]رص سس يسجل

 ولصو مد لس لا قانامج* الاثر فقر ير كاس: لمسيل

 ىعيح ارو كلا ىلع ىلا ئيم ان ياسس اخ كاملا

 يعوراعملا# كيلا

 فكثرس ىو شمل و تال لل «ىشس رسم سن 3 أ است 20, تعس

 رياش لا محا 9 سس لاس لاسم ىلا سلال بي و اجم ٠ سس
 مر هر مدكاطا ٠ . طاب كره 0 7 00 5
 ' 1 2 نم 2 : نب وسنشتا ن5 دعما : سجل تي

 7و 1 نا 0 7 نير دق اعتق ١ ف ص . سامج_ها هد مر همام رم هس رع

! 

١ 
  6 5صا ٠

 54 ا 2 200007 1
 ا و 000 بقدم ينس
 ل نو م كفقس 12 ثمان هرج مد همام هرم ا
 تام * * 6 0 و م

 5 وم 1 ْ 22
 7” .٠ و مي 7 . . >2 :

 هم تاس لب هماذ 0 او وولا

 ةيبرعلا فورحلاب نيديليفلا تاغل ىدحا

 ن5 ١



 :٠ ثلاثلا مسشقلا

 ايسآ قرش بونج يف ةملسملا ةيلقآلا
 اتنغعشتويمك

 هبل

 دنخ“اايات

 اأامروب

 ةروفاغنس



 هر ١



 ايشتويمك يف ةملسملا تايلقألا

 , ( نان واف ) ةكلممب ادق ايشتوبك ةيروهمج تفرع
 ثيح « اهرواحي امو ًايلاح ايشتو.ك يضارأ ىلع رطيست تناكو
 ىلإو « دالبلا كلت ين تاعامجلا :مهأ ريمجلا تاعامج تناك
 ةيسنودنألا رصانعلل نومتني ءالؤهو « ماشت تاعامج مهبناج
 نأ ريغ ؛ مالسإلا قئتعت ماشت تاعامج ةيبلاغو ؛« ةعدقلا
 تلظو « ةقطنملا ىلع اهتغلو امراضح تضرف ريمخلا تاعامج
 اهريرحت ةكرح تأدب مث « اسنرف اهتلتحا نأ ىلإ ةكلمم ايشتوبك
  ه51١/ ةنس يف يسنرفلا ذوفنلا نع تلصفناو ه159 ةنس ذنم
 عارصلا اهيلإ لقتناو . هالك ةنس ُي ةيروهمج تضأو
 ريمألا لزعف « ةينيصلا دنهلا ُُق هاحر رودت يذلا « يعويشلا
 كلذ ذنمو . (١)ه٠94١ ةنس يف ايشتوبك مكح نع كوناهيس
 ايشتوبك مكح ىلإ لوصولل ًابلاكت دادزي يعويشلا عارصلاو خيراتلا
 . ضعبلا هضعب ةيمصنتو

 :عفتوملا

 دنهلا ةريزج هبشل ةيسايسلا تادحولا نمض ايشتوب دجوت
 يقرشلا لامشلا نم مانتيف اهدحت ايسآ يرش بونج يف ةينيصلا
 .« لامشلا نم سوال اهدحنو « يرشلا بونحلاو قرشلاو
 نم مايس جيلخ ىلع لطتو ٠ برغلاو ينرغلا لامشلا نم دنالياتو
 ءاوتسالا لامش ٠١ يترئاد نيب رصحنتو « ينرغلا بونجلا

 ) )1١اهدعب امو 00م ص « ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نسح .



 ةريفو اهراطمأ ؛ اهخانم يف حمالملا ةيمسوم ىهو ءاالامش 4١و

 . فيصلا يف

 : ناكسلاو ضرألا

 ضوح يهف « لوهسلا هيلع بلغت اهضرأل ماعلا رهظملا
 يرجو 2« برغلاو قرشلا نم تاعفت رملا هب قدح « عستم ٍلهس

 رهتل ىندألا ضوحلا ايشنوبك لغشتو « اهطسو يف جنوكيللا ره
  ةبذعلا يلنوت ةريح دجوت اهنم ينرغلا مسقلا يو « نوكيا

 ؛ رطملا لوصف فالتخاب اهتحأسم لئلتخت ةلحض ةريحجب يهو

 0 حتفنيو « ايشتوبمكب كامسألا ديص قطانم ,مهأ نم
 غلبتو « بونحلا يف مايس جيلخ ىلع ايشتوبك يضارأل نوكملا
 « ةعبرملا تارتموليكلا نم ًافلأ 5 يلاوح ايشتوبك ةحاسم

 ةمسنال ال ٠٠١, ٠ ٠ ب م19ا/5- ه١ ةنس يف امناكس ددع ردقو

 ةمصاعو « ةمسن هرال١55,151 ب م٠198  ه٠6٠4١ ةنس يو

 "6 ٠٠00, ) م1904 ه149 ةئس يف اهناكسو « هن وقدر
 . ةمسن "91,9946 ( م1951 ه١"85 ةنس يف اوناكو « ةمسن

 مهو ريمحلاو ماشت تاعامج نم نونوكتي ايشتوبك ناكسو

 ىلع قلطي امه « ةيريمحلاب مهتغل فرعتو تاعامجلا رثكأ
 بناج ىلإو « ريمحلا ةيروهمج ًانايحأ ايشتوبك ةيروهمج
 ا واللاو ياتلا تاعامجدجوت ةقباسلا تاعامجلا

 : و قباسلا ردصملا )020

 1 طع ظتعووو زئعته1 طمماع 1982 4 ,2 2 ,٠71

 201035 57 ان .6
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 ايلارتساو ايسآ يف ةملسملا تايلقألا (1) م



 ىرشلا طاشنلا

 ع ناكسلا ن هر

 ردقت ةعرزتملا 1 ل ار
 لكشي ثيح « ىلوألا ةلغلا زرألاو « نادف نييالم ةعبرأ يلاوحي

 زرألا نم نوكتت ةيسيئرلا تابجولاف « ناكسلل يساسألا ءاذغلا
 لصيو « ايشتوبك 2108 جتنملا زرألا يفيو « كمسلاو
 نطقلاو « طاطملاو « ةرذلا هبناج ىلإو « نط نويلم ؟,ه ىلإ ًايونس

 توبمك اهقطانم رهشأو « لباوتلا جاتنإ يف ةرهش ايشتوبمكلو

  ةيلخادلا تاونقلاو تاريحبلاو جنوكيملأ رب نم كامسألا

 عطقو « تاناويحلا ةيبرتو «٠ يرحبلا ديصلا بناج ىلإ اذه
 ىطخت ايشتوبه ضرأ نم ٠١/ ف « جاسلاك ةنيمثلا باشخألا
 . (١)تاباغلاب

 دقلو « اهنم فيفحلا ىلع رصتقتو ةيمان لازت ال ةعانصلاو

 يفوت خللا تال م دايما روهدت

 : ايشتوبمك يف مالسإلا

 تاعامج قيرط نع ةشيصلا دنهلا ةريزج هبش ىلإ مالسإلا لقتنإ
 يف مالسإلا مهلصوو « برعلا راجتلاو دونلاو نييواحلا نم
 راهدزا مايا ماشنت ت تاعامج نيب رشتناو ؛ يرجطلا عس اتلا نرملا

 ةكلممب تفرعو « ةينيصلا دنملا نم ينونحلا مسقلا ين مهتكلم
 لثم تاعامجلا هذه مسا لمحم قطانملا ضعب لازت الو « ايبماشت

 . "4# ص « ةيمسوملا ايمآ « نينيعلا وبأ نسح )١(

١1 



 تناك .ثيعح .اشيوقا ينونج يف ماشت جنوبماك ةقطنم

 تاعامجلا نيب مالسإلا رشتنا امك « تاعامجلا هذه نم ددع ريكأ

 تاعامجلا ثدحتتو « ةيسنودنألا رصانعلا ىلإ يمتنت يلا ةيواحلا

 رسما ةغَل ةملسملا

 : نيملسملل ىفارغجلا عيزوتلا

 ةمسن ٠٠١,٠٠٠ يلاوح ًايلاح ايشتوبك يف نيملسملا ددع
 نورشتني ءالؤهو « ماشت تاعامج نم ىربك ةيبلاغ مهنيب نم
 ةقطنم يف مهزيكرت نأ الإ « ةيشتوبك ةيالو ةرشع عبرأ يف
 كانهو « اذ ره نيل مسقلا يف ؛ 7-0 جنوبماك 0(

 قطانملا 2 رشتنل ةيواحلا رصانعلا ىلإ ىمتنت 5 ةملسم تاعامج

 نم ل ةيكسو.نبأ يل ةوقيب ةونلالا_لالو + ةلحاسلا

 يعويشلا ماظنلا لطدش تف وم ريصمل اوضارعت مث 2 ماه

 ةيلقألل لاصكتسا تايلمع اوأدب نيذلا رمحلا ريمجلا « ريمومملا »
 . (؟)دنالياتو ايزيلام ىلإ مهنيدب اورفف ايشتوبك يف ةملسملا

 لتقلا نيب نمو « مهاداق تلتقو ةملسملا تاعامجلا ىلع تاراغ نشب ه١ ةنس يف ايشتوبك يف ةيعويشلا ةموكحلا تماقو
 نيملسملا اودرطو « سردإ هللا .كبع ايشتوبم يف مدس حبب

 قطانم ىلإ وحلا ىلإ اورطضا وأ جراخلا ىلإ اورفف مهارق نم
 يف ةالصلا ةيدأت نم نيملسملا اوعنمو دجاسملا اومدهو « ةل زعلا
 لع نيملسملا تانب اورجلاو ( اصح ودلا ١» و ( نابوكجينا ) ىرق

 )١(  1 8هاندا 6إإ (نمانصأتال 2.٠ ةململا تايلقألا ةرشنو «

 ها"وهمل ةنس رخآلا ىدامج .

 . قباسلا رادامصتم 5 63|
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 اوقرحو مهتغل مادختسا نم نيملسملا اوعنمو نيملسملا ريغب جاوزلا

 . (١)ايشتوبمكب يمالسإلا ثارثلا بتك

 يف ردصت يلا « دلاريه كيمالسإ » ةلجم تراشأ دقلو
 نع ًالقن « عباسلاو سداسلا نيددعلا يف ايزيلاب روبملالاوك
 ثادحألا ىلإ تراشأ : ايشتوبك يملسم نم ايزيلام ىلإ نيرجاهملا
 هنأ كر ركل ةملسملا يلب د يلا 3

 ناكو ٠ َ ماشت هنت نع نس يافو 3 جنوبماك ةنيدم نم

 تاطلسلا تماق امش « ايشتوبم# يف ةملسملا ةيلقألا ءامعز زربأ نم
 رشع ةسمخ نع مهرامعأ ديزت نمم ملسملا بابشلا عنمب ةيعويشلا

 تاركسم يف ةماقإلا لع مهراجإو:« امهيدلاو عم ةماقإلا نم اناع
 2 مه ونتفيو نيدلاب مهماعيإ اوفعضي ىحخح «٠ ةينثولا بايشلا

 تاعامج ىلإ نومتني نيذلا نيملسملا ىلع اومرح امك « مهمالسإ
 . (؟5)مهتغلب ثدحتلا ماشت

 نيتيعويش نيتوق نيب حبصأف « نآلا يعويشلا عارصلا لقتناو
 « توب لوب » تاوق لثمتو « عارصلا اذه يف ًافرط مانتيف لثمت
 تايلمعل ًاحرسم ايشتوبك صضرأ تحبصأو « رخآلا فرطلا
 عارصلا اذه يثو « نمثلا يشتوبمكلا بعشلا عفديو . لاتقلا

 ىلإ ءوجللا ىلإ اورطضاف ةيعامج ةدابإ ىلإ نوملسملا ضرعت
 ىلع اوربجا وأ « تاعفترملا ىلعو تاباغلا يف «٠ ةلزعلا قطانم

 )١( هموم ةنس لوأ عيبر م ددع « ةملسملا ةيلقألا ةرشن .

 ) )0ددعلا « ةرشنلا ١ « ةنس رخآلا ىدامج 99»١ه .
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 « توب لوب » مكح دهع يف رجاهو « ايزيلامو دناليات ىلإ ةرجحلا
 : (١١)نيملسملا نم زك -ةدغ

 1 بيذعتلاو داهطضالا نم ريثكلا نيملسملا باصأ اذكهو

 . اذه رمألا زواجتو يمالسإلا ثارثلا اوقرحأو دجاسملا اورمدف
 « يهتني ال لاتقل ًاحرسم يشتوبمكلا بعشلا ضرأ تحبصأف
 . يعويشلا عارصلا لظ يف ايشتوبك اهتنج يللا رامثلا يه هذهف

 : دحاسملا

 ين اهنم 4 « ًادجسم 8١ه نويماشتلا نوملسملا ديش دقل
 ماشت جنوبماك ةقطنم يف ًادجسم ه9 و « ةمصاعلا هينب مونيف
 . (؟)ايشتوبمكب نيملسملا قطانم ىلع ةعزوم ةيقابلا دجاسملاو
 مكح ىلع توب لوبو ( جورريموهلا » ءاليتسا لبق اذه ناك

 ىلإ ءادن دناليات يف نييشتوبمكلا نوئجاللا هجوو « ايشتوبكك
 مدعب ةيدنالياتلا تاطلسلا عانقإل دابأ مالسإ يف يمالسإلا رمت وما
 لودلا ضعب يف ةماقإلاب مهل حامسلاو ايشتوبك ىلإ مهداعإ
 مهدالب يف نييشتوبمكلا نيلسملا هدع نأ ءادنلا ركذو « ةيمالسإلا
 فرعن ال نالاو فلأ ٠١ ىلإ ملسم فلا ل٠٠6 نم ضفخن ا

 تامولعملا نم ردانلا لالخ نم « ايشتوبمكب نيملسملا نع ليلقلا الإ
 روصتن نأ انلو « ةملسملا ةيلقألا نم نورجاهملا اهب حوبي يلا
 . ايشتوبمكب نآلا رئادلا عارصلا لظ يف مهنم ىقب نمل ثدحي ام
 رم مل ةمدقملا امتركذم يف يمالسإلا ملاعلا ةطبار ةنامأ تبلاط دقلو
 تاموكحلا ةدشانمب تبلاط « ةمركملا ةكمب ثلاثلا يمالسإلا ةمقلا

 )١( م ددعلا « ةرشنلا ٠ هوو ةنس ةرخآلا ىدامج .
  1. 6 609©0انسأتإل إل (نمانسأكإل
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 نيئجالل نوعلا ميدقتب ةيلودلا تائيملاو ةيمالسإلا تاسسؤملاو

 ايجوبمك يف نيملسملا عاضوأ نيسحتل نييمانتيفلاو نييشتوبمكلا
 نم نيئجاللا نيملسملا ءانبأل ةيساردلا حنملا ميدقتو « مانتيفو

 . (١)نيدلبلا

 ماعلا رامغأ قب. "هلو هم لوألا ميبر 87؟ (« ةودنلا ةديرج )010

 . هإ]٠٠8 ةهلس بجر ١9 « يمالسإلا
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 دتالداتي ةملسملا ةيلقألا

 مما نم ااهعسا ع قعشا و: + انسا قرش بونج يف دناليات دجوت

 مهول 4 ياتلا وأ ياثلاب ثتومسو اهنكست يلا ةيرشبلا تاعامخجلا

 ضرأ يأ ( يأت جناوم ١ مسا مهضرأ ىلع نوقلطي مهسفنأ

 قلطاو ( ايس ٠ مسأب ىضم اميف دالبلا هذه تفرعو « رارحألا
 ُق مسإلا ريغتو مايس ةلودب ف رعت تناكف « ةلودلا لع مسإلا

 « (١)دناليات ةكلممب فرعت تحبصأو يات ىلإ ه١»٠0٠ ةنس

 . ( بث جنورك ) كوكناب اهتمصاعو

 « ًاعبرم ارتموليك 047را/“ دناليات ةكلمم ةحاسم غلبتو
 4,108,0٠٠ ىلإ لصو م٠198 ه٠٠5١ ةنس يف ناكسلا ددعو
 نولكشي اذكهو . نييالم ٠١ مهنيب نيملسملا ددعو . (؟)ةمس

 0 صضعب مه ردعت فسأللو ُك (9ناكسلا مر يلاوح

 تاءاصحالا فلا مقرلا اذهو « ةمسل 4,الال5ره٠٠ ب ةيبرغلا

 . مهددع نم ىرخألا يه للقت اهنأ نم مغرلا ىلع ةيمسرلا

 :عقوملا

 « ءاوتسإلا طخ لامش ه ضرع يلرئاد نيب دناليات عقت

 دجوت ا" سوال دجوت يقرشلا املامشو اهقرش يثو « الامش ”١و

 )١( 60م ه م”.ال ص « ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نيسح .
 (  2 2. 1544"11ه طنوصممو زنعوم طصماع /0ز1.

 ل ه1١.:ه85١/1/١ زيزعلا دبع كلملا ةعماج «© فئسوي كي ل ةرضاحم 6و9

 1[ ءطمرتل 17. تبهعاع 8كدواتست 700715 2. 4
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 ايشتوب يرشلا اهبونج يو اهنم ينرغلا لامشلاو برغلا ىلإ امروب

 . ايزيلامو دناليات جيلخ اهبونجو

 : خانخلاو ضرألا

 رصحن ةيزاوتم ةيلبج لسالس هلغشت دناليات نم يلامشلا مسقلا

 ةيلهس اهضرأ يئابو ٠ بونحلا ىلإ لامشلا نم ةيربم ًانايدو اهنيب
 ةيلامشلا تاعفترملا نم عبنيو « مانيم » اهرابنأ زربأو « اهتلمج يف

 يجيلخ ىلع ناتيرحب ناتهبج الو « دناليات جيلخ ي بصيو
 نينويلب اماكس ردقو « كوكناب ةمصاعلاو لاغنبلاو دناليات
 . ةمسن نويلملا فصنو

 اذه دوسو يرادملا يمسوملا عونلل يمتني دنالبأت حانمو

 يغ هتلمج يف وهو « ايسأ يرش بونج خانملا نم فنصلا
 ين امرازغ دادزتو ةنسلا روهش مظعم يف طقاستت يلا هراطمأب
  راطمألا حيحش دناليات نم طسوألا مسقلا نأ ريغ « فيصلا
 وسكت ىلا ةيتابنلا لاوحألا ىلع ةيخانملا ةروصلا تسكعنا دقلو
 وبمابلا جارحأ ىلإ لامشلا يف ةيرادملا تاباغلا نم دناليات ضرأ

 عون وهو « جاسلا » تاباغ راجشأ رشتتتو « (١)طسولا يف
 هب فقسو « ةفرشملا ةبعكلا باب هنم عنص بشحلا نم زاتم

 . سابعلا يب ةرامع يف مارحلا دجسملا

 . ركسلا بصقو « ةرذلاو « زرألا : دناليات تالغ مهأو
 طاطملا جاتنإ 5 ماعلا لود ةثلا يهو . كنها روجو ؛ طاطملاو

 . ١)”# © ١7# ص « ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نسح )١(
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 يلاوحب ردقت راقبألا نم دناليات ةورثو ؛ ايزيلامو ايسين ودنأ دعب
 أله « نينا "0 5ثءر حف س ومالا | نمو « سأر ةروعرودت

 « يرخصلا حلملاو « ديدحلا لثم نداعملا نم اممورث باج ىلإ
 . محفلا جتنت ةقاطلا داوم نمو « كنزلاو « زينجنملاو .٠ صاصرلاو

 : ناكسلا

 ةقطنم نم اومدق نيذلا ياتلا رصانع ىلإ دناليات ناكس يمتني
 2« نوملسملا ىوملا تاعامج مهنيب نمو « نيصلا يونج -

 تاغامج دست ا 4 نو زيلاملا و وقت وبمكلا نم: تاعامجب مغ
 نوملسملا زكرتيو ؛ (١)سوايلاو - نراكلاو « والل اك : ةيث
 ددع ردشو « يناطف ةقطنم ال
 ةعيس كانهو © نيبالم ةثالث نم رك ةقطنملا هذبب نوملسملا

 ا ل حلا نو ول

 ؟ دئاليات ىلإ مالسإلا لصو فيك
 2( نيروحخ ةقطنملا هذه ىلإ هلوصو قيرط يف مالسإلا دحنإ

 مهو « برعلا راجتلا قيرط نع ةقطنملا ىلإ مدق يونج روحم
 يناوملا برعلا سسأو « ةمراضحلا اميسال ةقطنملا هذهبب ةميدق ةلص
 راشتنا عستاو « يرجملا سماحلا نرقلا يف يناطف لحاوس ىلع
 نيتيصخش مسإ تاياورلا ضعب ركاذتو « كلذ دعب مالسإلا

 دنالباتب لوألا ماقأو ٠ ديعس خيشلاو دمحأ خيشلا امه نيتيبرع
 ةمهم ةيموكح بصانم ةدع اذه دمحأ خيشلا ىلوتو يناثلا عجرو

 . (١)يجرهاوحلا دمحأب بقلو

 . م”.م ص « قباسلا ردصملا « ةيمسوملا ايسأ ()
 . فسوي دمحأ اهاقلأ ةرضاحم )١(
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 « دنالبات » كوكني دجسم
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 تراص ىبح دنالياتب ينونحلا مسقلا يف مالسإلا راشتنا داز

 « ناكسلاب مهجامدناو برعلا مودق دازو « نيملسملا يديأب رومألا
 فورعملا يثونحلا مسقلا لحاس ىلع يناوملا نم ديدعلا برعلا سسأو
 تاقالعب تطبتراو « ةلقتسم ةيمالسإ ةلود تسسأتو « يناطفب

 رشاعلا نرقلا ةيادب يف اذه ناك ىلودلا نم ديدعلا عم ةيجراخ
 « ه1١9/ ةنس 5 يناطف لالتحإ نويدنلياتلا لواحو 4 ىرجملا

 « ًاليوط رمعي لالتحإلا اذه لعجت مل يناطفب نيملسملا ةمواقم نأ ريغ
 ىرخأ ةرم ةركلا اوداعأو « باحسنإلا ىلإ نويدنلياتلا رطضاف
 « ىلوألا مهتلواحم ىلع نينرق ءاضقنا دعب ءاه١٠٠١٠ ةنس يف
 اذه مامأو ع« ه7١٠7١ ةنس يف ةفينع ةمواقمب اذه نوملسملا هجاو

 (١)ك وكلاب ةمصاعلا ىلإ نيملسملا نم ديدعلا نويدنلياتلا لقن يدحتلا
 دقلف « مالسإلا اولخد نيذلا نيملسملا نم ديزمب ءاج اذه نأ ريغ
 ةدايس ةجيتنو « كوكناب ةقطنم يف مالسإلل ةوعدلا ءالؤه رشاب
 ًاريخأو « ةيبرع فورحب مهتغل نوملسملا بتك ؛ يناطف يب مالسإلا

 . ه)”1/ ةنس يف دناليات ةكلمم يف يناطف تجمدأ

 ىلإ مالسإلا هقيرط نع ءاج يذلا ينونحلا روحملا اذه ناك
 ىلإ هقيرط نع مالسإلا مدق يذلا يناثلا روحملاو « دناليات بونج

 ةقطنم نم نيصلا بونج نم لامشلا نم ءاج ىرب روحم دناليأت
 ةحاسم ىلع رطيسو « ةضيرع ةقطنم يف مالسإلا رشتنا ثيح نانوي
 اهيلإ راشملا ةقطنملا يف نيملسملا ىلع نوينيصلا قلطأو « ةعساو
 يلامشلا روحملا اذه قيرط نع مالسإلا مودق طشنو ( ىوهلا »

 رصانعلا عم مدقو « ناخ يالبق » روطاربمالا دهع يف اميسال

 مالسإلا زكرعو « دناليات يلامش يف مهلغوت عم مدقتو « ةرجاهملا

 )١( ركاش دومحم ٠ ص « ةملسملا تايلقألاو ةيمالسإلا نادلبلا 9*٠ #.*
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 روحملا اذه ةليصحو « دناليات لامشو طسو نم ىش عاقب يف
 تاعامج سمخ نآلا نوملسملا لكشيو ؛ ملسم نييالم / نالا

 :يئيصلاو دونهلاو سرفلاو برعلا نم دناليات يق ةريبك ةيلالس

 نييدنالياتلاو نييزيلاملاو

 : نيملسملا ةلاح

 نرقلا نم لوألا فصنلا ينو ىضاملا نرقلا يف نوملسملا طشن
 ةسائر مهدحأ ىلوت « ةلودلا ين ةمهم بصانم اولوتف « يلاحلا
 . لوطسألاو شيلا ةدايقو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ءارزولا
 يدحن ببسب « ه٠8١ ةنس ذنم لدبت عضولا اذه نأ ريغ
 (1)نييالم ٠١ ىلإ 7 نم نآلا دنالياتب نأ لوقلا ةصالخو ء نيملسملا
 « فصتلا ىلإ ددعلا اذه ضفخت تايئاصحإلا نأ نم مغرلا ىلع نيملسملا نم
 نيملسمللو « نينويلم نم لقأب ةيبرغلا رداصملا مهيلإ ريشتو
 غلبف ١ دجاسملا نم ديدعلا اوديشو ٠ يمالسإ سلجم دنالياتب
 ددع كانهو « ًادجسم ١٠ نم رثكأ كوكناب ةعطاقم يف اهددع
 ةيئادتبالا سرادملاو ةيريحلا تائيهلاو ةيمالسإلا تايعمجلا نم
 اهنم ريثكلا نأ الإ ةددعتم ةيميلقإ سلاجم كانهو « ةيمالسإلا

 ٠١/ نيملسملل ةموكحلا صصختو «. ةيلكش سلاجم درجم
 عم قفتي ال اذهو « ةلودلا ةينازيم نم نييذوبل صصخب امن

 . مهتبسن

 « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن ل- قباسلا ردصملا ٠ فسوي دمحأ (8)

 1 هإ عود 4ك رمص
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 : دخحاسسسلا

 لصمتو لجسم 04 ىلإ ٠ ند ام دنالبات دجوي

 « يناطف يب ًادجسم ”ه6 دجوي يموكحلا ءاصحإلل ًاقبطو

 . الوخ جنتس يف ًادجسم «٠ ١948 تارا ات ىف ادب م1
 ءاصحإ اذهو « كوكناب يف ًادجسم ١54 « الاي يف ًادجسم 6٠ه

 دجاسملا نم ددع كانهو « دجسم ٠٠١ نم رثكأ اهب ىلا قطانملل

 ًايزكرم ًادجسم ةموكحلا تنب دقلو « ةيلامشلا قطانمللا يف دجوي
 ططمم كانهو « كوكناب يف رخآو ءمه84١ ةنس يف يناطف يف
 « (١)نيملسملل ةيضرت ىرخألا تايالولا يف دجسملا اذه لثم ءانبل
 ءانب دجاسملل ىلعألا سلجملا ررق دقو ٠ لطعم ططخملا اذهو
 . دناليات يف دجاسم ةسمخ

 : ميركلا نارقلا ىناعم ةمجرت
 ةياعر تحن « يىاتلا ةغل ىلإ ميركلا نآرقلا يناعم تمجرت

 ليعامسا جاحلا ةمجرتلاب ماقو « يموكحلا ةيمالسإلا نوئشلا سلجم
 « بيرق دهع ىح ةمجرلا هذه عبط مي . مو: كنالبات نم محط

 مالسإلا خيش وه مجرملاو 4 ةيبخألا ةنوالا ي تردص امرو

 يش رق مهاربإ جاحلا اهب ماق ىرخأ ةمجرت كانهو « دناليات يف

 بونج يفو « ةيناث ةعبط اهنم تردصو تادلجم ثالث يف تعبطو

 تعبط انّ « ةيمالسإلا بتكلل ةيزيلاملا مجارلا مدختست دناليات

 ةمج ريل ةسام ةجاحلاو « دناليأت يف ميركلا نآرقلا نم ةيبرع خسن

 تاتيمالسإ ناتدي رج دناليات قو ياتلا ةغل ىلإ ةيمالسإالا بتكلا

 1[1عطم10 17. هعاع ة8ةتكاتسللا مه0م1عهك 2, 4 )01(

 001 طن ننال 2. 8

 .ه٠٠4١ ةنس بجر ١4 « ىمالسالا ملاعلا رابخأ ةلجم +
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 ىمستو ىمالسإلا ماعلا ةطبار اهردصت امهنم ةدحاو ناتيرهش
 لصيو « (١)ريخأ تفقوتو داهحلا ىمست تناك ةيناثلاو « ةطبارلا
 يف ةيمالسإلا ةعيرشلا قبطتو يوم 020 لاروع اوكا دع
 . ةظفاحم لكل نايضاق نيعو « ةيبونج تاظفاحم عبرأ يلاوح

 : يمالسإلا ميلعتلا

 يف ًايمالسإ ًاميلعت نيملسملا ءانبأ نم 7/7١ يلاوح ىقلتي
 دجويف « ةيمالسإلا سرادملا وأ ءابالا ةطساوب ةيبونحللا تايالولا
 هذه ضعبو « ذيملت 7١,٠٠١ يلاوح مضت ةسردم 1٠١ يلاوح
 ميلعتلا ةبسن ضفخنت دالبلا يلامش يثو « دجاسملاب ةقحلم سرادملا
 روك ذلل 5٠/ و « تانبلل /.ه٠ ىلإ لصتف نيملسملا ءانبال ىمالسإلا
 ةموكحلا تديش دقلو « ةيمالسإ دهاعم ءاشنإ يف ةموكحلا ركفتو

 مهميلعت اومتأ نيذلا ةبسن ضفخنتو دناليات طسو يف ةيمالسإ ةيلك

 كانهو . (؟)٠١٠٠ زواجتي ال مهددعف نيملسملا نم يلاعلا
 اهيلع فرشيف ماعلا ميلعتلا سرادم امأ « ةيفيص ةيمالسإ سرادم
 . ييدلا ملعتلا ىلع فارشإلا يف ةموكحلا لخدتتو نويذوبلا
 ضرفتو « اهب نيملسملا ريغ لوبق ىلع ةيمالسإلا سرادملا مغرتو
 . ةيدنالياتلا مولعلا مهيلع

 اذهو . ًاسدنهم "ه « ةبيبطو بيبط ٠ نيملسملا نيب نمو

 نيملعملا نم ددع كانهو « ةيناكسلا نيملسملا ةصح عم قفتي ال
 ددعو « ةيمالسإلا سرادملا ةجاح يفكي ال ددعلا اذهو نيملسملا

 )١( ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن + ١5م ص « قباسلا ردصملا «
 شإٌةدوم ةنس < لوألا عصا ل .,

 ةملسملا تاياقألا نوئش دهعم ةرشن + 9١5٠ه ص (« ردصملا سمنن (؟) «
 2 مهإ خد ٠ هيس لوألا عمت ل
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 نيملسملا بلغأ لمعيو ليئض ةيسيئرلا فئاظولا يف نيملسملا
 . ةعارزلا يف

 نيد © ويالملا رواجنو « دناليات نم ينونجلا مسقلا يف دجوت
 نوكتتو « ًالامش 8 و ءاوتسإلا طخ يلامش ه ضرع يترئاد
 ةبسنو ء ولوتو تاللايو ؛ ارانفنيو « يناطف يه تايالو عبرأ نم

 نويناطفلا ثدحتيو ( نويلم ” ) 7 امماكس نيب نيملسملا
 يناطف ةقطنم فلتحتو ةيبرع فورحم اهبنوبتكيو « ةيوالملا ةغللا
 يناطف ضفرت اذهل . ايفارغجو « ًايوغلو ًايقرع « دناليات لاب نع
 اذه « ياتلا ةغل مادختسا ضفرت اك « دناليات ين جمدلا ةسايس
 اهيلع ىلوتسا نأ لعد يدنالياتلا عمتجملا 2 ةباذإلا نم ًافوخ
 « اهتمواقم فاعضإل تاعطاقم عبس ىلإ اهومسقو + نويدنلباتلا
 ريمألا ةدايقب ه١؟17١ ةنس يف 0 اوماق نييناطفلا نكلو
 ةروثلا هذه نكلو لالقتسإلا يناطفناطلسنلعأ ذإ « نيدلاملع وكنت
 قباسلا يناطف ةيرحب ريزو نالكنف وتاد « دناليات كلم نيعو تلشف
 راثو يناطف لالقتسا نلعأ نأ ثبل ام هنكلو « يناطف ىلع ًاكاح
 نويدنلياتلا مسق ةروثلا هذه دعبو « ه711١“ ةنس يف دناليات ىلع
 اوعضوو يناطف ءامعز اودرشو ©( ةريغص تابالو ىلإ يناطف

 2 هيلع 7 نوكيل ًايدن اليات آراشتسم يناطف ريمأ لك بناجي
 لشفلاب تينم اهنكلو يناطف يف ةفينع ةروث تماق ه17410/ ةنس فو

 نييناطفلاب تاوقلا هذه تلكنو « ةيدنالياتلا تاوقلا تامجه مامأ
 , نيملسملا نم ديدعلا تلتقو دالبلا تبرخو مه رايد تمدهف
 0 :« ريسأ فلأ ١5٠١٠ كوكنب ةمصاعلا ىلإ اهعم تذخأو
 : اهيف اولمعيل ةيموكحلا يضارألا ىلع اوعزوو نوجسلا يف مب

 نفي



 اونيعو 2« ه١*”٠ ةنس يف نيملسملا ءارمألا تاطلس تباس مث

 « يناطف ىضوفلا تمع كلذ رثأ ىلعو « يناطف ىلع ًايدناليات اك اح
 دامخإ ىلع ةيدنالياتلا تاطلسلا عم يناطيربلا رامعتسإلا نواعتو

 . (١)يناطف يف تاروثلا

 يكلم ىلإ يدنالياتلا مكحلا ماظن ريغت ه١0١ ةنس يو

 اهنمو « ةديدحلا تاطلسلل مهبلاطمب نويناطفلا مدقتو يروتسد
 لهأ نم نوكي يناطف يف عبرألا تاعطاقملا ىلع دحاو مكاح نيبعت
 ِ نيملسملا نم ةموكحلا ىفظوم نم / م٠ نيعب نأو « داليلا

 ةغل نوكتو « ةيمايسلا بناج ىلإ ةيمسر ةيوالملا ةغللا نوكت نأو
 ةيمالسإلا ةعيرشلاب فارئعإلا ميو « ةيوالملا سرادملا يف ميلعتلا

 ةموكح تضفرو « ةعساو تايحالص هل يمالسإ سلجم نوكتيو
 , ه١ ه9 ةنس يف ىرخأ ةروث تماقو بلاطملا هذه دنالبات
 نواعو « وبالملا نوينابايلا لتحإ ةيناثلا ةيملاعلا سرحخلا تماق امدنعو

 لالقتسإلاىلع لوصحلاب مهنم ًاداقتعإ نابايلا دض ايناطيربنويناطفلا

 ىلع اولصحي ملو برحلا تهتناو ع برحلا ىهتنت نأ دعب
 : (؟)مهلالقتسا

 ءاضقلل ةيذيفنتلا ةئيهلا سيئر جنولوس دمحم جاحلا عفرو

 ةدحتملا ممألا ةئيه ىلإ نييناطفلا بلاطم عفر « يناطفب يمالسإلا

 ىلعو هيلع ةيدنالياتلا تاطلسلا تمكحو « هيلع ضبق نكلو

 ًارس اوليتغاو مهنع جرفأ مث « تاونس #" ةدمل نجسلاب هئالمز

 . م1984  ها١"ال54 ةنس يف

 )١( اهدعب امو “4 ص قىناطف ع ركاش دوم .

 اهدعب اهو 4ن ص 6 ردصملا سفن (؟) .
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 ةيسايس بازحأو تامظنم ةدع تنوكت ه71/8١1 ةنس يو
 هذه ءامعز ىلع ضبقلا ىقلا نكلو « دناليات دض حافكلا ةلصاومل
 دنالبات دض نوحفاكي نويناطفلا نوملسملا لازيالو «٠ تامظنملا
 نم ديدعلا ريج ىلإ دناليات تأكلبو ٠ تابرضلادادتشا نم مغرلا ىلع
 ءالؤه لمعيو « ةملسملا ةيبلغألا نم ففختل يناطف ىلإ نييذوبلا
 ةيدناليأتلا تاطلسلا تبصتغاو نييناطفلا نيملسملا ىلع سيساوجك
 نم فعضت ىبح نييذوبلل اهتحنمو «٠ نيملسملا يضارأ بصخأ
 ترشنو ميلعتلا ىلع ترطيس امه « يداصتقإلا نيملسملا نايك
 تقلغأ لب « يناطف لهأ ةغل ةيوالملا ةغللا نم الدب ةيماسلا ةغللا
 اك ع مالسإلا دعاوق نيملسملا ءانبأ اهب ملعتي يلا بيتاتكلا
 2 ةموكحلا يف فئاظو ىلع لوصحلل ةيدنالياتلا ةغللا تطرشا
 نيب ةيذوبلا دباعلا ترشنو يجراحلا ملاعلا نع يناطف تلزعو
 . نيملسملا قطانم

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا تايآ ين فيرحت ىلإ دناليات تألو
 تدمعف اذه رمألا زواجتو « ةيدنالياتلا ةمجرتلا يف فيرشلا
 نيب فوحلاو بعرلا رشنو ةنمالا ىرقلا قرح ىلإ تاطلسلا
 مهتالكشم نع ريبعتلا ةيرح نوكلمي ال اوحبصأف « نينمالا نيملسملا
 . ديرت نم ىلع ضبقلا تاطلسلا رربت ىح ةيعويشلاب مهتمباو

 الا عرف ةماقإ يمالسإلا ملاعلا ةطبار ىلع دناليات تضرع
 داهطضا يف اهلامعأ ىطعت ىكل ةيدنالياتلا ةمصاعلا كوكني يف
 . ةنيعم طورشب الإ اذه ةطبارلا تضفرو « ةينوناق ةفص نيملسملا

 5 قاسلا ردصملا )00

 . ردصملا سفن (6)
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 : ريرصتلا ةكرح

 ملسملا يناطف بعش اهنم ىباق يلا فورظلا هذه مامأو
 رب رحتلا ةكرح ةمظنم يف مهدوهج ديحوت ىلإ نوملسملا رطضا

 مساب فرعي يركسع حانج . نيحانج ةكرحلا هذه مغتو يطولا

 ميظنتلا لمش يندم حانجو ع يناطفلا يطولا مد يكف :

 ا ةنس ذنم هلامعأ يركسعلا حانحلا أدبو . ءالعإلاو
 ةيدنالياتلا تاوقلا ةمجاهم يف ذخأو « يناطف ىرق ضعب ريرحتل

 مث « عبرألا يناطف تايالو يف ةيفرعلا ماكحألا دناليات تنلعأو
 . ةيمالسإلا ةمواقملا رحدل ل تاوقلا تقفدت

 0 ريرمت 0 فادهأ

 ةداعإو « . ةيمالسإلا ديلاقتلاو ثارعلا ع ةظفاحملاو « يئاطق

 ةيعرشلا قوقحلا ىلع ةظفاحملاو « نيملسملا يديأل ةيعرشلا ةطلسلا

 ةفبصلاب ميلعتلا غيصو ء ملسملا يناطف بعش ديحوتو « نيملسمل

 نييعتو « روهدتملا يداصتقالا عضولا نيسحنو « ةيمالسإلا

 . ةيدايقلا فئاظولاب نيملسملا

 مف ريرحتلا ةكرح فقوم فاعضإ دناليات تلواح دقلو

 نيملسم ءاضعأ " نيعو ناملربلل نيملسملا نم ءاضعأ 5 باختتنا
 ل يذبل الو ياس لاق 4 2 ها"88 ةنس يف
 « نيملسملا نع ًاوضع ١ باختنا 9 ما 95 ةنس تاباختنا

 « ةيمالسإلا ةيريكألا ثيح دنالبات بونج نم اوضع ١١ مهنم

 ماهيإ وه فدهحلاو « ريزو بئان يفيظو يف ناملسم نيعو

 (لوانتن113 2787 2013315397 8. 0 )1(
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 ةلكشملا هني ىل اذه نأ ريغ « مهبلاطم ةباجتساب 00
 قوقح لجأ نم لضانت يناطف ريرحت ةكرح لازت الف « ةيساسألا
 داهطضإلا نم نوناعي نوملسملا لاز امو « ملسملا يناطف بعش
 ةعوفرملا يمالسإلا ملاعلا ةطبار ةنامأ ةركذمب ءاج دقلو ٠ يذوبلا
 ةنس لوألا عيبر يف ةمركملا ةكمب ثلاثلا يمالسإلا ةمقلا رو
 يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ةماعلا ةنامألل ةدراولا ريراقتلا ناز ه١
 لصاوت ةيذوبلا دناليات ةموكح نأ ديفت يناطف يف نيملسملا لوح
 ةيسفن برحب موقتو «© يناطف يملسم دض ةيداهطضإلا اهتسايس
 يعامجلا لتقلا راصو يناطف يف ةيمالسإلا ةمواقملا حور لتقل ةسرش

 لامعألا نم تامرحلا كاهتناو « ةيمالسإلا ءايحألا قارحإو
 تقرحأ دقلو « ةيدنالياتلا ةيرحبلا تاوقلا اهب موقت يلا ةيدايتعإلا
 « نيزنبلاب يناطف نم ملسم باش ةئام ىلع ديزي ام ةيدنالياتلا تاوقلا
 تبلاطو . ( ىمالسإلا نيدلا ءاملع نم ديدعلا تلتقو تنجس 3
 تايلمعلا فقو ىلع دناليات ةموكح ثحب يمالسإلا ملاعلا ةطبار
 نيملسملا عاضوأ نيسحن ىلع لمعلاو يناطف بعش دض ةيركسعلا
 . (١)ةيداصتقإلا

 : هوه 1 ةنه لوألا ميبر 5؟ ةودنلا ةديرج (1)
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 امروب ايناطيرب تلتحا دقلو ًةلامش نيرشعو ةينامث و )١( ءاوتسإلا
 . م1948 و ه1 اهالقتسا ىتحو يضاملا نرقلا ةياب يف

 نامثو ةئامنالثو فلأ ةنس ءاصحإ بسح امروب ناكسو
 ةئامتس اهتحاسم غلبتو « ًانويلم "ا دب اوردق ةيرجه نيعستو
 نوجنار امروب ةمصاعو « ةعبرملا تارتم وليكلا نم ًافلأ نينامتو
 . (؟) نيبالم ةثالث نم نوب ريقي ةمصاعلا ناكسو

 : خانم لاو ضرألا

 اموي ناكرأ لابج ثيح برغلا نم امروب تاعفترملا دحت
 ثيح سوالو دناليات وحن قرشلا يف اهضرأ عفت رتو نيش ةبضهو
 طسو يرجو يداواربأ اهرابمأ مهأو ع ةيئاوتلا ةبضه دجوت

 ربع نم مسقو ةياهس ضرأ طسو يف بونحلا ىلإ لامشلا نم دالبلا
 تحن جردنت ةيخانملا اهاوحأو . () ةيقرشلا اهدودح برق نيولس
 بونحلا امأ « لامشلا يف ةرارحلا ةدح لقتو ٠ يمسوملا ماظنلا
 اهراطمأ ةيبرغلا ةيبونحلا ةيمسوملا حايرلا قوستو « بطر راحف
 . ةريفو تايمكب فيصلا ِق طقاستتف

 : ىرشبلا طاشنلا

 « ةعارزلا ىلع اهلهأ عابرأ ةثالث شيعي يعارز دلب امروب
 : اهمناكس مظعمل ىساسألا ءاذغلا وهو زرألا مهتالصاح زربأو
 ةعبارلا ةناكملا لتحنو ةريبك تاي هنم ردصتو اهتجاح نع ضيفيو

 نم مو 8عوج طصماع 701. 2 2. 0 )1(
 1ع معجب معو عن همعلاو 2. 7 69
 . هو5 ص « ةململا تايلقألاو ةيمالسإلا تادلبلا (©)
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 وكادام ةرسأ نم ناكرأل مكاح لوأ ناكو يطولا مكحلا ديعأ

 مالسإلا لصو اذكهو . دعب اميف ناماس ىلإ فرحو ناميلس ىعديو

 ناكرأ ين مالسإلا راشتنا روصع ىهزأ نكلو « ًاركبم امروب ىلإ

 ةقطنملا هذه تلظو يرجملا عساتلا نرقلا يف ناك ؛ امروب ينرغ يف

 ناك مث نمو . ةيدنلا ةراقلا هبش يرش يف لاغنبلا ميلقإ نم ةبيرق

 سمخو ةئامئامم ةنس يو . 1 تيم ةيمالسإلا ةوعدلاب اهتيذغت

 ةرسأ نم هاش كاوياز ناكرأ شرع لتعا ةيرجه نيثالثو

 ةيمالسإلا ةوعدلا ترهدزاف مدابس لاب مهاو « رك ذلا ةقباسلا وك ادام

 نيملسملا كولملا نم ديدعلا ناكرأ شرع ىلع بقاعتو « امروب يف

 لحاس ىلع ردب رادب ىمستو نيدلا ردب اناتسا ةئيدم تسسأتو
 وزغلا ءاج نأ ىلإ ناكرأب هراهدزا يف رمتساو « لاغنبلا جيلخ

 اهمضو - ةيرجه ثالثو ةئامالثو فلأ ةنس يف امروبل يناطيربلا

 - ةيرجه تسو ةئامالثو فلأ ةنس يف دنلا نع اهتلصف مث دنهلل

 ةقطنم تحبصأو « ةياثلا ةيملاعلا برحلا دعب امروب تلقتسا 5١

 عضخو « امروب ةيروهمج نمض ةيالو ةملسملا اهتيبلغأب ناكرأ
 ةقاش ةلحرم تأدب انهو « دالبلا مكحت ىبلا ةينثولا ةطلسلل نوملسملا

 . )١( امروبب نيملسملا داهطضا نم

 راجتلا قيرط نع امروب ىلإ لصو مالسإلا نأ لوقلا ةصالخو

 قيرط نع مهلصو ا يدنهلا طيحملا ين مهالحر ربع برعلا

 ءاحنأ ربع مالسإلا ىرسو 2« شدالجنب نمو نييزييلاملا نم مهما ريج

 / ٠١ يأ نييالم ةثالث نآلا نيملسملا ددع غلبيو ء امروب نم ىش

 ضعب ركذتو « دالبلا ءاحنأ فلتخم ىلع نيعزوم امروب ناكس نم

 ارك



 نم لقأ يأ 20 ثل نيلسلا ددع نأب ةريرغلا رداصملا
 . )١( مهددع فص

 . ,نيجتحورلا» نيملسسملا ةلكستم
 ب ىروي يف ةملسلل ةيتأا أش نم لدألا و
 لا

 منيل يل
 اي نهي لاكاعا ءاعدالا ثييح 3 ةيعامجلا ةدابإلا ةح رد لصو
 اج الر نيعسورلا تاابج ثول وو مدد

 رمأ اذهو أمروا
ل
 

 ةماسلا

 ةيرفلا هله رهوجو ؛ نوؤرش . ى قنم ناكرأ ةقطنم يف
 دير هله 00 1 ء نيل عم سرس

 نيسمخ نم برقي ام ةيرجه ناسك عسن و داتالثو فلأو « نيتسو
 جدابإلاو داهطضإلا تابع تلارتوا* 2 ياس ياما
 نيملسملا قطانم نم ديدعلا ف دجاسملاو ىرقلا نورحأف ةيعامجلا

 ةرجملا تزكرو 2 هيب رجه نيعسن و سمخو ةئاعالثو ىلأ ةنس نم
 4 نينبلا ةيلمعب ىمسي ام ةيمروملا تاطلسلا تادبو 4 شدالجنب ىلإ

 ا ل ل
)0( 

 0 ؟يمعاععق 11 0000 2م, 01

 جرا



 ناكو « نيعستو نامثو ةئامنالثو فلأ ةنس ي وهدنأم ةقطنم يف

 نيملسملا نم نويلم درط نينتلا ةطخم اهيلإ راشملا ةطخلا فده

 ةيوامروبلا تاوقلا تأدبو « اموي ناكرأ ةقطنم يف نييجنحورلا نم

 ماعلا يأرلا تراثأ قرطب فطخلاو يعامجلا لتقلاو ىرقلا قرح

 . )١( ىملاعلا

 ترك ذو « شدالجنب دودح ىلإ لصت فولألا تائم تأدبو

مئالثو فلأ ةنس فيص يف ةيسنرفلا دنمول ةديرج
 « نيعستو نامو ةئا

 لالخ امروب نم ةملسملا ةيلقألا نم نيئجاللا نم فلأ ةئام نأ

 ةيناسنإ ةلكشم ريثي رمألا اذهو « شدالجنب ىلإ اولصو رهش

 ةيلمع يهو نينتلا ةيلمع تأدب اذكهو « ةربقف ةلودل ةمخض

 « ماعلا يأرلا ريثت امروب يف نيملسملل يعامجلا درطلاو ةدابإلا

 لوط ىلع اتقؤم ًاركسعم ةئامئالث وحن شدالجنب ةموكح تماقأو

 تراشأو 0 امروب يملسم نم اهيلإ نيئجاللا لابقتسال اهدودح

 نم نوئجاللا اهيلإ لصو ىنلا ةئيسلا تالاحلا ىلإ ةيملاعلا ئحصلا

 ممألا ةئيه ىلإ ءادنب شدالجنب تهجوتو امروب يف ةملسملا ةيلقألا
 يملسم نم نيئجاللا ةلكشم لح يف ةدعاسملل لخدتلل ةدحتملا

 فلأ ةئامتسو فلأ ةئامعبرأ نيب مهددع لصو دقو « امروب

 ميلقإ نم ةبيرقلا ناكرأ ةقطنم نم امروب دودح اوربع « ءيجال
 . شدالجنب ي جنجاتيش

 ًادفو يمالسإلا ملاعلا ةطبار تلسرأ ثادحألا هذه مامأو

 م.دقتو « امروب يملسم نم نيئجاللا لاوحأ ةساردل شدالجنب ىلإ

 امه « هل اوضرعت يذلا يدحتلا راثآ دفولا دهاشو مه ةدعاسملا

 رممؤم تفلو « ةدحتملا ممألا ةئيه لبق نم قيقحت ةنحب تلسرأ

 )١( ةنس ةرخآلا ىدامج « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن /م١89ه .

 مم ١



 . امروب قف نيرجنحورلا ةلكشمل يملس لح نع ثحبلاب ثلاثلا يمالسإلا ةمقلا رمت وْ ةعوفرملا اترك ذم ف يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ةماعلا ةنامآلا تيبلاط دقلو ؛ اييسنيهو جنواشتيمو ,(79نادالاك لالت يف ةيبرح تايلمعب اوماقف ؛« مهتاكلتممو مهلاومأ بلسل نيملسملا ىلع تاراغب نويعويشلا موقيو « امروب ىلإ باهذلاب مهل حمس نيذلا نيئجاللا نم ةريبك دادعأ اهتموكح تداعأ دقو « امروب كلل نيدئاعلا ”بدبلا ىوكش نم اذه حضتيو آمناق يدحتلا لازي ال اق  ءاعب ريست ةدوعلا ةيلمع نكلو « (9 ناكرأ يف مهناطوأ ىلإ هوو يملسم نم نيئجاللا ةدوع لجأ نم م48٠1 ةنس يف اكد ةرقافتإ شدالجنب عم امروب تعقو ٠ يم اعلا ماعلا يأرلاو يمالسإلا ماعلا يأرلا تاكرحنو طغض مامأو « )١( امروبب امتاقالع يف رظنلا ةداعإ ةيمالسإلا لودلا نم ةم ركملا ةكم يف يمالسإلا ماعلا ةطبار تبلطو يمالسإلا ملاعلا ةيجراخ ءارزول عساتلا رمت ملا ىلع ةيضقلا تضرعو امروب يملسل ثدحم ام ىلإ ماعلا راظنأ يمالسإلا ماعلا

 - دجاس سلا

 : نييجنحورلا نيملسملل يدحتلا ةكرح يف دجاسملا نم ديدعلا تاطلسلا تقرحأ دقو'؛ اناكس نيب ةملسم ةيبلغأب لفحت ىتلا ناكرأ ةقطنم يف اميس ال دجامملا تائم امروب يف دجوي

 ب مه ٠+ ةدئلس ىلوألا ىدامج ء ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن 0 . م نم ى مرووو ةنم ءرخآلا ميير « ةملسملا تايلقألا ةرشن )2 له © .. ص ٠ قباسلا ردصملا )١(
 هل اث*+أ١ هنن لاوالا عيب د "7 6 ةودنلا ةدب رج

 م١



 :ميركلا نآرقلا

 ةيوامروبلا ةغللا ىلإ ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرت ةدم ذنم تمت

 امروب يف نوملسملاو « ىلوألا ةعبسلا ءازجألا الإ اهنم عبطي مل نكلو

 . )١( ميركلا نآرقلا ي يناعمل ةمج ملا خسنلا ىلإ ةجاحلا سيسم يف

 : ميلعتلا

 دجاسملا نم ديدعلا يف ةيمالسإلا ة ةيئادتبإلا سرادملا دجوت

يح نم ةياغلل ءييس ىوتسم يف اهنأ الإ 4 نيملسملا ءانبأ
 ث

 بت أذأ ع ةيداملا عاضوألا ثيح نم كلذكو ةيساردلا مان

 . نيلهؤملا نيسردملاب اهدمو اهجهانم ريوطتو ًايدامو ًايفاقث اهمعد

. 
 ه189م هنس رفص « ةملسملا تايلقألا نوعش دهعم ةرشن

)١( 
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 ةروفاقنسب ةماسملا ةيلقألا

 وبالملا ريدصق ريدصت اهتفيظو معدو م1816 م17“ ةنس لنه ًاملاع ًءانيم ل باو , رشع عمان انرلا يف ةيداجتلا نقسل ا ا نروط يءارشلا نتسلاتثوا 02 ىصقألا قرشلا ىلإ ةيراجتلا مهتالحر ءانثأ . يلاحلا اهمساب ادق برعلا اهفرع
 تلوحتو « ويالملا ةريزج هبش ىلع هترطيس نابإ يناطيربلا رامعتسإإل تعضخو م1801 - م1158 ةنس ذنم ايسآ قرش بونج ف ل لوأ ءانيك ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش ييزؤمتاف . اهطاطمو
 )١(. ( ةروفاغنس ةيروهمجم » لاصفنإلا دعب تفرعو 2:2 م6 - م1886 ةنس ٠+ او ايزيلام واحتا نع تلصفتاو ًاليوط رمعب ( © نأ ريغ "ا افلا ةنس يف ايزيلام عم تدحناو م9 -_ ما ةزرب يف ةلقتسم ةموكح اهب تنوكتو ؛ موووال # م111لا/ ةنس دانيل ةفافنإ ينسج وبدلا لالقتسا مم اهالقتسا ىلع تلصح م , ةيناثلا ةيماعلا برحلا ءانثأ يناطيربلا ل وطسأللا ةمهم ةدعاف ىلإ

 : ةروفاقتس ةدفارغج

 20100 الصاف ربتعي الو ١ روهوج قيصن وزال ةريرج ةيض نك اهلصعيو - يا ب فيشر رث* برق ويالملا ةريزج هبش نم ياونبللا تفرطلا دنع“ نا رو بورق ةروفانسم دعت
 ءا ا سوع نص ٠ ةيمس اولا ايسأ د "1116 2 1116 2.25 )١(

 . ”“خ4

 أى١



دحلاو ةيربلا تالصاوملا نأ كلذ « ؟ريبك
 ةروفاغنس نيب طبرت ةيدي

 هبش سأر دنع ديرف يارغج عقوم ةروفاغنسلو « هربع ايزيلامو

ويالملا نيب عقاولا اقلم قيضم ىلع ف رشت ثيح « وبالملا ةريزج
 

 يرش بونج يف ةيراجتلا يناوملا مهأ تحبصأ مث نمو ةرطموسو

 طسوتملا رحبلا ضوح نيد ةحاللملا طوطخ ىلع اهعوقول « انسآ

 . )١( ىرخأ ةهج نم ىصقألا قرشلا نيبو ةهج نم ابوروأ ينرغو

 رزحللا ضعبو ةروفاغنس ةريزج نم ةروفاغنس ةيروهمج فلأتت
 اهتحاسم غلبتو « اهل ةرواجملا ةيرحبلا قياضملا يف ةعقاولا ةريغصلا

 ددع عم بسانتت ال ةريغص ةحاسملاو « أعبرم ارثم وليك 4

 2 ما  ه1189 ةنس يف ةمسنل ٠٠ غلابلا ناكسلا

 برقت ةيناكسلا ةفاثكلاف « ماحدزالا ةديدش ةقطنم لكشت اذ أذهل

 ضعي نأ لإ ماع جوي عطملا ةضفخشم ةروفقتس ضرأو

 آرنم //١ زواجتت ال اهممق ىلعأو يلرغلا لامشلا يف رشتنن :ت لالتلا

 يراجملا ضعب اههالت نم ردحنتو 3 قرشلا بونحلا ي رشتنتو

 يطغت فورجنملا تاباغ لازت الو « يقرشلا بونحلا وحن ةريغصلا

 .(7) اهلالت ضعب ةيئ ةيئا وتسإلا تاباغلا يطغت ان « اهلحاوس نم ًاريثك

 يونسلا امرارح طسوتمو « بطر يئأوتسا ةروفاغتس خانمو

 طقستو ةريفو اهراطمأو « ةيوئم ةجرد ”ه يلاوح
 ةريبك تايمكب

 صعب يف مما ٠٠ ىلإ لصي يونسلا طسوتملاو « ربمسيد رهش يف

 ةعارزلا تلحو « املاباغ نم ةريبك تاحاسم تليزأو « قطانملا

 )١( ص « ناقباسلا ناردصملا 4!١؟ « 585 .
  2 2. 1375 52ظتتتدمو زئءوع طموصاع 116
 (,()  8. 9مهوب طصعزتءاممعلتو 05 (همههمأإ 116
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 < 1: نويل :تايلقألا (
 حب ايلارتساو ايسآ يف ساو 0



 طاطملل ةعساو ةيملع عرازم ىلإ ةريزحلا ضرأ تلوحتو « اهلحم
 ةفصب ةراحلا قطانملا تالغو ةيرادملا هكاوفلاو « دنملا زوجو

 تماقف « زاتمملا اهعقوم ةجيتن اهب ةعانصلا تضب: دقلو « ةماع

 ةيليوحتلا تاعانصلا نم ديدعلاو دنلا زوج تيزو « طاطملا ةعانص

 اهيتأتو « كيتسالبلاو « تارايسلا تاراطإو « ريدصقلا ةعانضاو

 جنهو ةدحتملا تايالولاو ايناطيربو نابايلا نم لاومألا سوؤر
 ليوحنو تاعقنتسملا فيفجن أدبو « اهعينصت يف لغتستل « جنوك

 . (5) م1558 ه١ ةنس ذنم عناصم ىلإ اهعضاوم

 « ينوئحلا لحاسلا طسو دجوتو « ةروفاغنس دالبلا ةمصاعو

 ةنيدم يهو © ضبانلا اهبلق ربتعتو « ةريزخحلا ناكس مظعم مضفتو

 م4!191  ه1954 ةنس يف ابلاكسو ةمهم ةيراجتن ةطحمو ةيعانص

 رثكأ ةنيدملا نم يقرشلا بناخلاو . (م)ةمسن 1/٠ اوغلب

 . ينرغلا بناحلا نم ًاناكس

 : ناكسلا

 نم /.108 « ةيرشب رصانع ةدع نم طيلخ ةروفاغنس ناكسو
 نم /94 و « ةيزيلاه رصانع نم ١5/ و «© ةينيص رصانع

 نم رصانعلا ددعت ةلكشمو « نييسينودنأ مث دونهلاو نييناتسكابلا

 « نيرادنام ةجحل ةينيصلا ةغللا امناكس نيب رشتنتو « اهتالكشمزربأ
 ةيساسأ ةغل ةيزيلجنإلا ربتعتو (« يالام رازاب » ةيماعلا ةيزيلاملا ةغللاو

 )١( "م8 ص ء« ةيمسوملا ايسآ .
 . "ه6 ص ء ةيمسوملا ايسآ (؟)
 156 ظاتتم»و ز)ئعقع طمماع 7و1. 2 1375 2 )0

 مانت زن (مانصأتإب 2. 2
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 تاهجولا ىلع ةماعب ناكسلا ا ا ا
 , نر يعل 0000“ مهتلمجو ٠ ةيرحبلا
 : تادقتعسملا

 ا ةيمطوطلاو ةشوفنكلا ؛ ةيذوبلا يف لثمتت ةينيدلا تادقتعملا
 , ةيبرع را نيب يروم 10 55 نآلا مهو ملسم ا

 نييناتسك ابلاو ليماتلا دونطاو ؛ نيب زيلالا نم مهنم ريثكلاو
 (1)ةمسن عمو 5٠٠ ل ةبب رغلأ رداصملا مهردقتو 1 نييسينودنآلاو

 : ةيداصتقالا ةلاسحلا
 ةماعلا مي ا تاب وعص هجاوي ملسملا بابشلا ضعبو ؛ ناكسلا نيب مهتبسل رو ربت د ل يف نولمعي نيذلا ةيسنف « ةماع ةفصب :ينزجتم نيملسملل ةيداصتقالا ةلاحخلاو

 , ةلودل

 ووو 1. 6 عطكعق 1و ولاول 601 2م, 9 0(
 و

 ووو تو ةلس لوألا ميبد ؛ ةملسملا تايلقألا نوئش دهم ةرشن (5) 6

5 



 ؟ ةروفاغنس ىلإ مالسالا لصو فيك

 كلذو ةروفاغنس ىلإ مالسإلا لقن نم لوأ برعلا راجتلا ناك

 مالسإلا لقتناو « ايسينودنأو دنهلاو ويالملا يف مالسإلا رشتنا امدنع

 تاعامج ةروفاغتنس تلصوو « )١( يرجملا مساتلا نرقلا يف

 . اه ةرواجملا نادلبلا نم ةديدع ةملسم

 نمو « ىلصم ا/ه و ًادجسم 8١ يلاوح ةروفاغنسب دجويو
 ةجاحلا دجسمو م٠181  ه175١ ةنس يف ىبب اقلم دجسم اهمدقأ

 اهدجاسم ربكأ نمو « م1840  ه171١ ةنس يف ينبو ةمطاف
 ءاسنلا ةالصل نك امأ تصصخو ( اليش دجسمو ناطلسلا دجسم

 2 ادجست 19 ةزوناغس ةعركح تمده دقو >2 اهدعاس ضعبب

 نم فعضت ىكل ةيبعشلا ءايحألا ىلإ ةوقلاب نيملسملا لقنب موقتو

 ىلعألا سلجملا ررفو 3 يعامتجالا لرعلا مهيلع قبطتو مه-دحو

 . (7؟) ةروفاغنس دجاسم ةثالث حالصإ دجاسملل

 : ميركلا نارقلا

 تاعبطلا ضعب تردصو ميركلا نآرقلا يناعم تمجرت دقل

 بناج ىلإ اذه « ةيواحللا ةغللاو « ةيزيلاملا ةغللاب ةروفاغتس يف
 ةيمالسإلا بتكلاو ميركلا نآرقلاب ةصاحلا ريسافتلا ضعب ةمجرت
 ةغللاب و ليماتلا ةغلب تاعبطلا ضعب تردص امي ٠ ةيسينودنألا ةغللاب

 (مماتقاتجب )ل 0017 )1(

 ةلجي لك هإ4#ه٠5 ةتس لوألا عيبر «٠ تايلقألا نلوثش دهعم ةرشن )2(

 . اه٠6٠4 ةنس بجر ١4 « ىمالسإلا ملاعلا رابخأ
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 نب رك ةروئاتس نم, ماع لك جحيو . (') ةيزيلجم ولا
 ةيمالسإلا سرادملاو فاقوالاو لجاسملا ىلع ةروفاغنسب ىمالسإلا لا فرشيو ما ةنس يف ةيعرش مك أم تسسأت دقلف , ةيمالسإلا ةعيرشلا مهلماعت يف نوملسملا قبطيو ؛ جاح ىلأ

 : ميلسعتلا

 نيملسملا ءانبأ ثلث ىقلتبو زواجتت ال مهتبسنو ةيمالسإلا ةرئادتبإلا سرادملا ضعب يف ًايمالسإ ًاميلعت نيملسملا ءانبأ ىقلتي
 يناعت و 2 ةسرده 8. يلاوح لجوبو ©« ةيموكحلا ةيسيئودنألاو , ةيزيلالا سرادملا صعب ىف ةيفاضإ ةداك سردي ام ' ملسملا نابشلا ضعبل دجاسملا يف نيدلا سرديو ؛ مهابأ نع نيدلا دعاوق
 رو . نيدلا لاجر حيرت الع ةسردك مولع دك هر , ةيلام تابوعص اههجاوت اك تاءافكلا صقن نم سرادملا هذه
 نيل سب يدلصإلا سلجلا هدا ال نو هيدر ظيفحت و ميركلا نآرقلل درا هلو نو :روفاهسب انوملسملا تاكو , ةييرعلا دالبلاو أيسين ودنأب مهاسارد يمالسإلا نيدلا ءاملع ضعب
 . ةضفخنم ةيداصتقالاو ةمفاقثلا نيملسما د هوا صورو 09: لكل ياو ؛ ناكسلا نيب مهتبسن عم قفتت ال ةبسنلا هذهو « © زواجتتت ال ةروفاغنس يملسم نم ًايلاع نمر حلا ةيو  ةيمالسإلا تامظنلا ضعب ةطسأدا ير
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 : ةيمالسالا تايعمجلا

 ةيمالسإلا ريشبتلا ةيعمج دجوت ةيمالسإلا تامظنملا ثيح نمو
 تدعاس دقملف « ةيدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملا نم تانوعم تقلت دقو

 هذه تديش دقو « ةيراكذتلا لصيف كلملا هل روفغملا ةعاق ءانب يف

 ليماتلا ةعامج دجوتو « ًافصوتسمو ىفشتسم ةيعمجلا

 تايعمجللو « ةيمالسإلا تارضاحملل ةعاق تسسأ دقو « ةملسملا

 ؛« ايزيلام ف ةيمالسإلا تامظنملا عم تالص ةروفاغنسب ةيمالسإلا

 ماعلا ةطبارب تالص امل اك ٠ع ينوربو نيبلفلاو ايسينودنأو

 : (١)يمالسإلا ملاعلا رعؤمو يمالسإلا

 يلا ةسداسلا هترود يف دجاسملل ىلعألا سلجملا ررق دقلو
 ءانثتسال ةروفاغنس سيئر ىلإ ءادن هيجوت ةمركملا ةكمب تدقع

 هنأل جاوزلا ين ةاواسملاب صاحلا نوناقلا مكح نم ةملسملا ةيلقألا

 ةغللاب اهانعمو ( يك ادنم ١ ةيعمج كانهو مالسإلا ميلاعت ياني

 ءابأل ويلا نملحتلا راصتخا يك ادنمو 2« دوعصلا ةيوالملا

 , دالبلاب ةيمالسإ ةمظنم ١ أهيف كرتشتو 2 ةروفاغنس نيملسملا

 ةعطق هل تصصخو ةروفاغنسب يمالسإ زكرم ءاشنإل ططمم كانهو

 نشلدلا نسوة روافد نيرخاولا هتيم زاره .نمزأ
 كلذكو « ةيوالملا ةغللاب تارشنلا ضعب ةروفاغتسب يمالسإلا
 . (5) ةيزيلجبإلاب

 صدام طرت (ةمايسامب 23-28.22 م)

 مام ١ هن .نخألا عسي ل ١ « دالبلا هدي رج 3

 .ه)8١.1# / 4 / ؟ه ةرونملا ةنيدملا ةديرج (؟)
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 : عيارلا مسقلا

 يونج يف ةملسملا ةيلقألا
 دنيلا ©

 رييشك ©

 لاايسيذ ©

 ايسأ

 اكنال يريس ©



 لوباك» 1
 دابآ ا

 ش روهالب) نع 3

: 8 4 5 
 هم يهد“ اجو يدك 2

 م

 رجا" هب رسب

 ايسا بونبم ىف ةماسل ا تايلَقُدلا لور



 دنهلا يف ةملسملا ةيلقألا
 نهب ىرك كاع وج عيرأ نم ةقتشم ( ةنل 7١6 وحن دنهلاب دجو م١5 - م١٠14 ةنس ءاصحإ يف . تانايدلاو تاغللاو بوعشلا نم ديدعلا مدت ةعساو دالب روحا وب 0 00: ةهقا 401/5516 ضارام مث ةمسن 0 امناكسو يابمب اهيلي « ةمسن هاه١٠6 اهناكسف اتوكلاك اناكس دنملا ندم ربكأو «٠ ةمسزو0/1081يلاوح م1948 - ه1 ةنس ف اهماكسو يهد ةمصاعلاو . «اردنا » دونحلا هلإ مسا نم لإ ةيئثرلا ةتايدلا نم ةقتشم ةملكلا نأ ضعبلا ىريو ٠ دونا وأ س ودنه لاب نومس ميلقإلا اذه ناكس حبصأو , ليهو و ع( ذنأ » الك تقيشا اهنمف « دنسلا رمت وأ سودنهلا رهنل يدنلا مسإلا وهو « وهدنس ٠ ةملك نم دنهلا مما قتشأ دقلو ؛ ةعبات ةقطنمو ةرالو 44 نم نوكتتو م1407 - م1117 ماع دنهلا تلقتسا دقلو ,(1) اعم ايقيرفأو ةيبونحلا اكيرمأ يتراق ناكس نم رثكأ يأ « ةمسن ن رام +4 ىلإ ةريخألا ةثوالا يف اولصو ايناكسف « الاكس ةيناثلاو . ةحاسم ملاعلا لود ةعباس ربتعتو ؛ اعبر ارتمن رايك اهتحاسم غلبت ذإ . دنهلا تادحولا هذه ريكأو ؛« ناتسك ابلاو 3 شدالجنب . 2 ةيسأيس تادحو ثالث مصيو ©« ةزيمتم ةيفا رغج حمال مستي ميلقإ ؛ ةيناتسك ابلا - ةيدنحلا ةراقلا هبش

 1 سس ل لل لس

 قباسلا ردصملا 1 ©« ص ؛ دنا ىف مالسإلا خيرات © رمنلا معنملا دبع 0( ديو تورو ز8ئعمع 0001 بوز. 2 1982 2. 89 لي اب م 174 ماسوورنتع 8 2م. 541 )١(
 دوو عيمممو نعوم 7001

 نيب



 « ةغل ؟ا/ نم فلأتتو ةيرآلا ةيدنملا تاغللا ةلئاع 5

 . دنهلا ناكس فصن نم رثكأ اهدحتيو

 اههدحتبو ةغل !: كعك فلاكتو ةيديفاردلا تاغللا ةلئاع

 . ةمسن نويلم ٠٠١ نم رثكأ

 يلامش ناكس نيب دوستو ةيتبتلا  ةينيصلا تاغللا ةلئاع م

 . دنهلا

 ةغل ١54 نم فلأتتو ةيويسالا ةيلارتسالا تاغللا ةلئاع

 . ةمسن نييالم ٠١ اه ثدحتيو

 « ةيزيلجنإلا ةغللاو ةيناريإلا تاغللا ةلئاع بناج ىلإ اذه

 ةغل ةيدرألا  اهنم ةغل رشع ةسمخ ًاراشتنا ةيدنهلا تاغللا رثكأو

 4 ةيليماتلاو ةيركستسلاو 4 ةيدنملا اهنمو 4 دنهلاب نيملسملا مظعم

 . )١( ةيباجنبلاو

 : نيدلا

 ةيسودئلا اهئم 2ع كدنملاب ةديدع تانابد نيب مالسإلا شيعب

 تانايدلا ريكأو « ةيحيسملاو «  ةيخيسلا » ةيكيسلا © نزلا

 ا ا ل ل ا آراشتنا ةم ةينئولا

 : يه ةيسودنملا رظن يف تاقبط ةعبرأ ىلإ عمتجملا

 . تاقبطلا ىلعأ يهو « ناهكلا » ةمهاربلا ةقبط ١

 . ( نيبراحملا ةقبط ) ةيريشكالا ةقبط ٠١

 )١( ص « ةيمسوملا ايسأ « نيئيعلا وب أ نسح ١94 .

 اكسل



 . ةنهكلل شيعلا لبس رفوت يتلا راجتلاو عارزلا ةفئاط يهو ةيشيقلا ةقبط - ؟
 . )١( رئاج ريغو عونمم ةقباسلا تاقبطلا نيب جوازتلاو  تاقبطلا لفسأ يهو « نيذوبنملا ةفئاط » اردوشلا ةقبط - 4
 . بيكرألا ةبيجع ةدحاو ةمأ يف بوعش دنها اذكهو « تاموصحلاو تامداصملا ر ركتتو ةفلتخملا تانايدلا راصنأ نيب عارصلا ثداوح رثكتو . يراضحلاو يرشبلا فحتملا اذه طسو نوشيعيو « دنهلا ناكس سدس يلاوح نوملسملا لكشيو

 :عقوملا

 . ناطرسلا رادم اهمصني داكبو (؟) ”الامش م5 و ءاوتسالا لامش 8 ضرع ينرئاد نيب ايسآ ةراق يونج يف دنا دجوت
 . بونحللا نم يدنملا طيحملاو اكينال يرسو « قرشلا نم لاغنبلا جيلخو شدالجنبو « برغلا نم برعلا رحبو ناتسكابلاو « لامشلا نم .نيصلا اهدحنو . يدنهلا طيحملاو برعلا رحنو «٠ لاغنملا جيلخ لع اهلحاوس فرشتو

 : ضرألا

 : يه ىربك ةيسيراضت ماسقأ ةثالث ىلإ دنملا ضرأ مسقنت
 : ةيلامشلا تاعفترملا - ١

 يلبج سوق لكش ىلع ؛ (ريماب) ةيلبحبا ةدقعلا نم عرفت يلا
 . مري ص « دنملا ىف مالسإلا خيرات : رمنلا معنملا دبع )0(
 , والم ص ٠ ةيمسوملا ايمآ « نينملا وبأ نسح (؟)



 اهوط غلبيو « ايالمحلا لابج يهو « دادتمالاو عافترإلا ميظع

 ( ايسأ نع ةيدنهلا ةراقلا هبش لصفتو « ارم وليك ؟6١4 نم رثكأ

 مهكتو «٠ لسالس يف ريستو قرشلا وحن برغلا نم ايالمهلا دتمتو

 ًاميلقإ ربتعتو « ًارثم #١/ ىلع اهعافترا يف ديزت ةيلبج ةمق 9

 يلا تسرفا ةمق يه لابين يف ايالمحملا ممق ىلعأو « ًادقعم ًايلبج

 ايالمحلا لابج نمو « ملاعلا ممق ىلعأ « أرثم 8844 اهعافترا غلبي

 . )١( ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ةيسيئرلا رامألا عبنت

 : ةيلامشلا لوهسلا ' 

 هبش ثلثم ةدعاقو ادالمملا حوفس نيب دتمل بصخ سوق

  أرتم وليك ٠١ يلاوح هضرعو « « نكدلا » ةيدنهلا ةراقلا

 امهارب رهنل ىندألا ضوحلا لوهسو جناخلا لوهس نم فلأتتو

 رم اهقريخحيو « اهتبوصخ ةدوجو اهلاوتسا مظعب زيمتتو ء ارب

 . (5؟) قرشلا ىلإ برغلا نم حئناجلا

 : نكدلا ةريزج هبش م
 هسأرو لامشلا وحن هتدعاق ثلثم لكش ىلع ةبضه نم نوكتت

 هذه ةيبرغلا فاوحلا لكشتو « ًابونج يدنهملا طيحملا يف ىهتنت
 راوجب دتمت « ةيبرغلا تاغب فرعت ةيلاع ةيلبج لسالس ةبضملا
 تاغ لابجب نكدلا ةبضحل ةيقرشلا ةفاحلا فرعتو « ينرغلا لحاسلا

 مظعم هجتي اذهل « ةيبرغلا تاغ نم ًاعافترا لقأ يهو « ةيقرشلا

 ةيقرشلا تاغ يقتلتو « قرشلا ىلإ برغلا نم يرهنلا فيرصتلا

 نكدلا لامش ىصقأ ينو « يرجلين ةضه يف بونحلا يف ةيبرغلاو

 1116 ملعب طمعز ءاممعلنص 2, 4 )1(
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 هايم فرصتو « ةيلامشلا لوهسلا نع اهلصفت ةيضرع لسالس
 . )١( قرشلا وحن اهمظعم هجتي راهنألا نم ةعومجم نك دلإ

 1 حاستملا

 قو( يعسوما يهو ةيديلقت ةملكب دنهلا خانم فصوبي

 فص ولاو « لصف اب دصمتيو (« سوم ) ةيبرعلا ةملكلا نم ةقتشم
 لاوحألاف « ماع فصو اذه نأ ريغ « راطمألا ةياصف ىلع زكرم
 عقوملا فالتخالا اذه مكحيو رخآل ميلقإ نم دنهلاب فلتخم ةيخخانملا
 : ةينآلا لوصفلا زيمن نأ نكمبو « ةحاسملا ةعسو سيراضتلاو

 ٠ ءاتشلا لصف 0

 اميس ال ةرارحلا ةجرد ضفخنت « رياربف ىلإ ريمسيد نم
 ءاومل ًاردصم ايالمحلا لابج لكشتو « ةعفترملا ةيلامشلا قطانملا ىلع
 . بونحلا يف ًايبسن ةعفترم ةرارحلا لظتو « دنهلا يلامش وزغي دراب
 . فافحلاب لصفلا اذه فصتيو

 : عيبرلا لصف (ب)
 بونحلا يف دادزت اهنكلو « هتيادب يف ةضفخنم ةرارحلا لظت

 وزغي بطرلا ءاوهلا أدبيو « ةيلامشلا لحم ةيبونحلا حايرلا لحتو
 ليربإو سرام يف ةرارحلا عفترتو « ةيدنهلا ةراقلا هبش بونج
 ارهش لثميو ةفاج دنهلا ءازجأ مظعم لظتو ؛ ةيلامشلا لوهسلا ىلع
 . ةرارح ةنسلا روهش دشأ ويامو ليربإ

 )١( وم ص « ةيمسوملا ايمآ « نيتيعلا وبأ نسح .



 : رطملا لصف (ج)

 حايرلا رطيست لصفلا اذه يفو « ربمتبس ىلإ وينوي نم دتع
 لوط ىلع ةريزغلا راطمألا طقستو « ةيبرغلا ةيبونحلا ةيمسوملا

 فلتختو « ايالاميهلا لابج حوفس ىلعو « نكدلل ينرغلا لحاسلا
 ضفخنتو « طقاستلا ةدم لوطو ةيمكلا ثيح نم رخآل ناكم نم

 . راطمألا طوقس بقع ةرارحلا

 : ةيمسوملا حايرلا رمهقت لصف (د)

 ةيبونحللا ةيمسوملا حايرلا رقهقتت « ربمسيد ىلإ ربمتبس نم

 رقهقتلا نأ ريغ ةيلامشلا حايرلل ةحاسلا يلختو بونحلا وح ةيبرغلا
 ىقلتي ام" ٠ راطمألا ىقلتي ينونحلا مسقلا لظيو ًايجيردت نوكي
 . )١( ةيقرشلا ةيلامشلا حايرلا نم ًاراطمأ نكدلل يقرشلا لحاسلا

 : ناكسلا

 ددعلا اذه نوكتيو « ةمسن نويلم 51 دنهلا ناكس ددع غلب

 يللا ةميدقلا رصانعلا مهنمف « سانجألا ددعتم يقرع طيلخ نم
 قطانم 5 تاعامحجل_ا هذه شيعتو ؛ نييدفاردلا لبق أم ىمست

 ؛ةيديفاردلا رصانعلا مهنمو « نامدنأ رزجو نكدلا ةبضه يف ةلزعلا

 ريثك يف نورشتنيو « نويرآلا مث « نكدلا نم يبونحلا مسقلا يف
 رصانع مهنمو « ًاددع رصانعلا رثكأ نواكشيو ةيدنهلا قطانملا نم

 ءانثأ تاعامجلا نم ديدعلا دنهلا ىلإ مدقو « لامشلا يف ةيلوغم

 دنا تحبصأ كلذل « هدعبو مالسإلا لبق ةفاتخملا تاوزغلا

 . (؟) ًايرشب ًافحتم

 « نينيعلا وبأ نسج ل 1ع 26+ ظهعرتء ومعلم 2. 6 01

 . قباسلا ردصملا (؟) . الاله ص « قباسلا ردصملا

 نيم



 « ةيعارزلا قطانملا يف دنحلا ناكس نم / 8٠١ يلاوح شيعيو
 . يعارزلا داصتقإلا ىلع نوشيعي دنهلا ناكس نم / 107٠ يلاوحو
 حوفسلاو لوهسلاك ةعارزلا قطانم يف ةيناكسلا ةفاثكلا عفت رت كالذل
 نم ريثكلا يناعي و ةضفخنم ةماع ةفصب لوخدلاو « ةضفخنملا
 . ةشيعملا قى وتسهم ضافخناو لخدلا ةلق

 ددعتت « دنهلل يرشبلا نايكلل ةنوكملا رصانعلا ددعتت اكو
 نويلم ٠ ىلإ نيملسملا ددع لصيو ؛ نايدألا ددعتت و تاعغللا
 - م401١ ةنس يف مهددع تردق دنهلا نأ نم مغرلا ىلع ء ةمسن
 ةيسودنهلا دعب يباثلا زكرملا يب مالسإلا ينأيو « ًانويلم 8 ب عم١0
 رثكأ اهيقنتعم ةبسن لصتو « دنهلا ناكس بلغأ ةنايد لكشت يلا
 نويلم ١٠6 يلاوح نييحيسملا ددع لصيو « ناكسلا عابرأ ةثالث نم
 ىلع موقت ةيدنهلا تاعمتجملا بلغأو « نيبالم ه يلاوح نييذوبلاو
 ىلإو « ةيسودنملا ةنايدلا يقنتعم نيب اميسال « تاقبطلا ساسأ
 تانايدلا نم هل رصح ال رخآ ددع ةقباسلا ةيسيئرلا تانايدلا بناج
 . (١)تادويعملا نم ىهتنت ال ةلسلسو ؛ ةينثولا

 : دنهلا تايداسصتقا

 اهنأ الإ « دنهلا ءازجأ ضعب يف ثيدحلا يعانصلا مدقتلا نم مغرلا ىلع
 راطمألا ىلع يعارزلا داصتقالا دمتعيو « ةيعارز ةلود لازت ال
 هذبم ىورت ةيعارزلا ىضارألا نم /. 078 يلاوحف « ةيمسوملا
 َ يرلا ىلع اهتعارز موقت نادف نويلم مو يلاوحو 3 ةقيرطلا

 )١( قباسلا ردصملا + هو#موم ةنس رفص « تايلقألا دهعم ةرشن +
 1 01ننسدا- 1من( ننام هع 3هوانس ةطنسمولا] مكادنتك
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 مادختسا مدعو « اهتحاسم رغصب ةيعارزلا تايكلملا زيمتتو

 75 يلاوح ةمكلملا راكتحا ةرهاظ دوستو . ةيملعلا بيلاسألا

 فصن هتحاسمف « زرألا تالصاحلا مهأو « ةيعارزلا ةحاسملا نم

 « ةيعارزلا ةحاسملا عبرو « بوبحلا ةعارزا ةصصخملا يضارألا

 « نيصلا دعب زرألا ةجتنملا لودلا ةيناث دنهاو « عاونأ ةدع زرألاو

 « نط نويلم الهره ىفإ م1918  ه119 8 ةنس يف حاتنإلا لصوو

 يونسلا جاتنإلا ديزيو « بوبحلا نم ةيناثلا ةلغلا وه حمقلا نأ اك

 ه ىلإ يونسلا جاتنإلا لصوو ةرذلا مث « نط نويلم "5 ىلع

 تالغلا نم ةعومجم دجوت ةقباسلا تالغلا بناج ىلإو « نط نييالم

 تالغلا نيب ةرهش ياشالو « نطقلاو ركسلا بصق لثم ةيدقنلا
 . (١)توحلاو نبلا بناج ىلإ اذه نطقلا مث « ةيدقتنلا

 مهأ فاصم يف اهعضت ةمخض ةيناويح ةورث دنملا مضتو
 تادقتعملا ببسب لطعم اهنم ربكألا بيصنلا نأ ريغ « لودلا

 185 راقبألا ددع لصو ماؤ/٠ --ه٠6٠4١ ةنس يفو « ةينيدلا

 ع نويلم ؛١ مانغألاو 2« تويلم 5١ سوماحلاو « نويلم

 لازمهلاو فعضلا نم تاناويحلا مظعم يناعثو . نويلم 7١ زعاملاو

 : (؟)لالغتسإلا ءوسو

 ًاساسأ تذختا ةيندعم ةورث دجوت ةقباسلا دراوملا بناج ىلإو
 ىلإ اذه « ةريبك تايمكب محفلا دجويو « ةثيدح تاعانصل

 - ه٠٠4١ ةنس محفلا. نم اهجاتنإ لصوو . ديدحلا تاماخ بناج

 « نط نويلم ؟٠ه ديدحلا نمو « نط نويلم 6 يلاوح م٠

 )١( ةيمسوملا ايسآ « نينيعلا وبأ نسح +
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 رهتشتو اكيملاو « زينجنملا جتنيو «٠ لورعبلا نم ةليلق تايقو
 تايواميكلا ةعانص رشتنتو . ديدحلا ةعانصب روبدشماج ةقطنم
 ع قطانملا نم ديدعلا يف ةدمسألا كلذكو « (١)ةيئاذغلا داوحلاو
 . ةيودألاو تاجوسنملاو

 ؟ دنهلا ىلا مالسالا لص و فيك
 :. يرصحبلا روصملا

 مالسإلل مودق لوأ لثمتو ًاركبم دنحلا ىلإ مالسإلا لصو
 برعلا راجتلا قيرط نع هربع مالسإلا لقتنا يرحب روحم ربع
 نيدلا برعلا راجتلا لمحو ع دنملا لحاوس يناوم عم أولماعت نيرذلا

 لصتا ةنيدم وأ ءانيم لك ين حبصأو « دنهلا ىلإ هتيادب يف ديدحلا
 مهنيد رئاعش اورشابو دجاسملا اوماقأو « ةملسم ةعامج برعلا اهب
 هذه نم دنسلا ملقإ لحاوسو رابلم لحاوس تناكو « ةيرح يف
 عبتت بعصلا نمو ؛ (؟)ًاركبم مالسإلا اهلصو يلا قطانملا
 ثاشال اممو ء روحملا اذه ربع مالسإلا رشن يف ةيتاذلا دوهجلا هذه
 ترمثأ ةيمسوملا حايرلا اهتمهم لهست تناك يتلا تالحرلا نأ هيف
 نوملسملا ركذ دقلو « دنهلا لحاوس لوط ىلع مالسإلل اراثتنا
 « دنملا لحاوس ىلإ اولصو نيذلا برعلا ةلاحرلا نم ليدعلا
 بونج كولم ناعتساو « لحاوسلا كلتب ةيبرع رسأ تنطوتساو
 « كولملا ءالؤه ضعب ملسأو « مكحلا ةفد ةرادإ يف نيملسملاب دنهلا
 ترهدزاو « دنهلا لحاوس كلامم يف زيزع ذوفن نيملسملل حبصأو
 تاللصلا تطشنو « دنهلاو ةيمالسإلا لودلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا

 )١( ناقباسلا ناردصملا .

 ص «. دنا ىف مالسإلا خيرات : رمنلا معنملا دبع (؟) 5١ .



 نم دنهلا لحاوسو ةيحان نم سراف دالبو ةيبرعلا ةريزحلا هبش نيب
 ةيمالسإلا تاعامحلبا نم ديدعلا دنهلا بوئج ينو ٠ ىرخأ ةيحان
 ةعامجو « رك ذلا ةفلاس دوهحلا ىلإ مهمالسإ عجريو ناتوفرلا لثم
 ةوعدلا عباطب مستي دنه لا تباونج ِق مالسإلا لظو 4 الوك يدودلا

 قاشعا ىلع ةفعضتسملاو ةذوبنملا تاقبطلا تلبقأو « (١)ةيملسلا
 ثارح ىأ ات ةهورركت ةقبطو «© نايت ةليبق تلخدف « مالسإلا

 مهريغو « نيكامسلا ةقبطىأ « نو  ةهكم ١ ةعامجو - ضرألا
 « ةيقبطلا دويقلا نم مالسإلا اهصلخ يبا تاعامجلا نم ديدعلا

 ينرغلا لحاسلا قطانم يف ًاددج ًاراصنأ بستكي مالسإلا لازالو
 « روحملا اذه طشن دقلو « ةفعضتسملا تاقبطلا نه قرشلاو

 تناكف «؛ نكدلا ةبضه يف لخادلا وحن لحاسلا نم مالسإلا لقتنأو
 « نيملسملا ةاعدلا نم ريثكل ةقفوم لامعأل ًاحرسم اهتقطنم
 ةاعدلا نمو « نكدلا يف بارعلا نم ةديدع تاعامج ترقتساو
 دشرملا هانعمو © تياد ماخ ريد اهمريب » ةقطنملا هذه مالسإلل

 : يناليحلا رداقلا دبع ديسلاو راددوسيج دمحم ديسلاو : ربك ألا

 . (؟)دنملا يونج يف نكدلا ةقطنمب مالسإلل ةاعدلا رثك اذكهو

 فيداكل رئازج ىلإ رابلم لحاس نم مالسإلا ربع دقلو
 نيديو « نيملسملا ن« نآلا رزحلا هذه لهأ مظعمو « فيدلمو
 . سرفلاو برعلا راجتلا ىلإ مالسإلا مهوخد ي قطانملا هذه ناكس
 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب دنهل بونج يف مالسإلا رشتنا اذكهو

 قطانملا ىلإ مالسإلا لمن يذلا « يرحبلا روحملا اذه قيرط نع

 . دنهلل ةرواجملا

 )١( ا"لؤ4 ص ؛غ مالسإلا راشتنا .

 ”ه.##ب - ],.. ض (2 قباسلا ردصملا (؟) .
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 : يبيرغلا ىلامشلا روصحملا

 . حتفلا ةليسوب روحملا اذه قيرط نع دنهل ىلإ مالسإلا لخد
 يفقثلا مماقلا نب دمحم اهداق يلا ةلاعفلا تاو رغلا ىلوأ تناكو
 ؛ لاغنبلا بونجو دنسلا ملقإ حوتفلا تلمشو « ه7 ةنشا قف
 نم الثامم اددعو دهاع ٠٠٠" نم انوكم يمالسإلا شيجحل_| ناكو

 شيجلاا ةنوؤم لمحت لمج ٠٠١ نم راطق مهعبتيو « لبإلا يبك ار
 دعب كلذو « نيملسملا يدبيأ يب ةديدع ندم تطقسو « هداتعو
 دمح حستك او 4 ىمالسإلا شيلا هرامغ ضاخ رد ره لاتق

 ديل ولا ةأافو لعبو « باجئبلاو دئسلا قطانم نم ديدعلا ممساقلا ند

 لبق نم هشبك يأ نب ديزي يمالسإلا شوحلا ىلوت كلملا دبع نب
 البكم هلسرأو مساقلا نب دم ىلع ضبقف « كلملا دبع نب ناميلس

 . ه5 ةلس ىح مساقلا نبا تاحوتف ترمتساو (١)قارعلا ىلإ

 : دنهملاب ةيمالسالا لودلا

 ةحوتفملا دالبلاو دنسلا ضوح يف ةيمالسإ تاموكح تماق
 نيب عارصلاو ةيمالسإلا ةفالخلا ىلع تلاوت يلا ثادحألاو
 « دنلا تاحوتف ةعباتم لامهإ ىلإ ىدأ نييسابعلاو نيب ومألا
 ةعباتم نوملسملا دواعو 34 روحملا اذه ُق ب رع طاشنلا داع 0

 . دنهملا تاحوتف

 : ةيونّزغلا ةلودلا

 ناسارخ حتفب ناتسناغفأ ىلع نييناماسلا يلاو نيكتكبسا ماق
 « ةيمالسإ ةموكح رواشب ةنيدم يف ماقأو «٠ باجنبلا ميلقإ ازغو

 )١( ص « دنهلاب ةيمالسإلا لوغملا ةلود خيرات : لايشلا نيدلا لامج ٠.. .,
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 ىلع يونزغلا دومحم ىضقو « ها410/ ةنس يف دومحم هنبا هفلخو
 . ةيسابعلا ةفالخلل هئالو عم اهكالمأب لقتساو « ةيناماسلا ةلودلا
 « دنلا نم يلامشلا مسقلا تلمشو « ؛ ةيونزغلاب » هتلود تفرعو

 « سراف دالب نم ربكألا مسقلاو رهنلا ءارو ام دالبو ناتسناغفأو
 طسو « ةوزغ ١ا/ اهلالخ دنهحلا ازغ ةنس م: مكحلا قف تيكَشَو

 يف يوتو « دنهلا دالب مظعم ىلع مالسإلا ذوفن يونزغلا دومحم
 ةمصاع روهال ةئيدم ذخماو دوعسم هنبا هدعب ىلوتو « ه١57 ةنس
 . (١)ه8841/ ةنس ىح دنهلا مكحن ةيونزغلا ةرسألا ترمتساو هل

 ةلودلا تتفت دعب ةرشثك ةيمالسإ لود دنهلا ىلع تلاوت

 ل مه"/9 ةئس نم ا ئلا نيجلحلا ةلود لثم «٠ ةيون زغلا

 ( هم16  هال١٠ ةنس نم تمكح ىلا قلفت ةرسأو عم
 هك“  مزمهع ةنس نم داليلا مكح ىلع تماق يلا نييدوللا ةرسأو

 ةجردب نكي مل ةيمالسإلا ةوعدلا رشنب لودلا هذه مامتها نأ الإ
 ةوعدلا راشتنا ءطبب مهدهع مستيو « لئاوألا نيحنافلا مامتها
 دف « ترف دق ةينيدلا ةسامحلا نأ اذه ىبعي الو « ةيمالساإلا
 .(؟)ىمالسإلا نيدلا يف ةديدع تاعامج لوخد ثادحألا تلجس

 : لوفملا ةرطابأ ةلود

 تنأت امدنع « لوغملا ةرطابأ ةلود مايقب رهدزم رصع أدب

 رباب دمحم نيدلا ريهظب يدول نيدلا ءالع داجنتساب اهمايق ةصرف
 « ايسأ طسو قطانم ىلع رطيس دقو « كنلروميت ىلإ بستني يذلا
 2 موا“ ؟ ةنمم باجنبلا لإ لصوف ع كنا وزغ ىلإ ربأت علطتو

 )١( ص « قباسلا ردصملا ١4 + ١5 .
 «”مه ص « مالسإلا راشتنا (؟) .
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 ضت هتلود كحنضأف « نييتوبجارلاو ناغفألا لع رباب رصتناو

 لوغملا ماكحلا ىلاوتو . دواو .-راهبو لاغنبلاو باجنبلاو لباك
 ع هو ةنس يف رباب دمحم نيدلا رصان فلخف : دنهلا مكح ىلع
 . ةنس 6٠ يلاوح مكحو « ربكأ دمحم نيدلا لالج دهع ءاج م
 هدهع ينو « دنملا يف لوغملا ةرطابأ دوهع مظعأ نم هدهع ريتعد و

 ىلع اورطيس نيذلا نييلاغتربلاو لوغملا ةلود نيب تاقالع تماق
 ىلإ ةيحيسم تايلاسرإ ثعبب مهل حمسو « دنحلا لحاسي اوج
 تلمشف ؛« ربكأ دهع يف لوغملا ةيروطاربما تعستاو « هتكلمم
 رحن نم تدتما لب « نكدلا ىلإ اهذوفن دتماو « دنملا لامش لك

 نأ الإ كلملا ين راشتنإلا اذه نم مغرلاىلع ؛ لاغنبلاجيلخ ىلإ برعلا
 هنالعإ ببسب همايأ رخئاوأ يف روتفب تبيصأ ةيمالسإلا ةوعدلا
 حيحصتل ربكأ دعب ةيحالصإ تاوعد ترهظو « يملإلا نيدلا
 . (1)يدنه رس دمحأ ةكرح لثم ةوعدلا راسم

 ) مياس ١» ريخاهج دمحم نيدلا رون هنبأ ربكأ دعب مكحلا ىلوت
 ءازجأ ضعب يف ثدح يذلا درمتلا ىلع يضقي نأ عاطتساو
 نيدلا باهش هفلخو هيبأ كلم ةداعتسا نم نكمتو ؛ ةيروطاربمإلا
 نييلاغتربلا ذوفن مواقو « ( ملاعلا كلم ) يأ « ناهج هاش » دمحم
 تناك يتلا قيقرلا ةراجت ىلع ىضقو مهترمعتسم مجاهف « ديازتملا
 . لاغتربلا اهوازت

 يف رثألا ربكأ « لحم زاتمم » هتجوز ءافوو صالخإل ناكو
 رثألا اهل ماقأف « هلبق تيفوتو « ناهيج هاش مكح ديطوت حاج
 هاش ةافو دعبو « ارجأ ةنيدم يف لحم جاتب فورعملا يرامعملا
 ىبعمو ع ه59١٠ ةنس يف بيزكنروأ نيدلا ين هنبأ ىلوت ناهيج

 . اهدعب امو 74 ص « لوفغملا ةرطابأ ةلود خيرات : لايشلا نيدلا لامج 010
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 « ترق فصن ةبارق دنهلا مكحو . ( شرعلا ةئيز ) بيزكنروأ

 ال عاستا ىصقأ دنهلاب لوغملا ةيروطاربما ثتلصو همكح ءانثأو

 دح هدهع يو « نيدرمتملاو لاغتربلا ةنصارق بدأو ماسأ حتفف

 ذوفنلا اذه لثمتو « لاغنبلا يف ديازتي ذخأ يذلا ايناطيرب ذوفن نم
 . (١)دنهلاب يئاطيربلا عسوتلا ةاون « ةيقرشلا دنحلا ةكرش يف

 ءافلخ نم ددع مث هاش رداهب مكحلا ىلوت بيزكترا دعبو

 سفانتلا دازو « نحملاو نئفلا دنملا ىلع تلاوتو « بيزكنروأ

 لمش ىبح ديازتي يناطيربلا ذوفنلا ذخأو « دنملا لع يرامعتساإلا

 نييدنلوهلا ذوفن ىلع نويناطيربلا ىضق نأ دعب « اهلك دنملا
 . ةيلوغملا ةيروطاربمإلا مكح ىلع ءاضقلل اوغرفت نييلاغتربلاو
 2 مامهال - ها؟ا/5 ةنس يف دنهلاب ةمراع ةيمالسإ ةروث تماقف

 يف يمالسإلا رصنعلا نأ : وربنلا دروللا يناطيربلا مكاحلا نلعأو

 نأ بحي ةيناطيربلا ةسايسلا نأو « دودللا ايناطيرب ودع دنحلا
 ءاضقلا يف مهب نيعتستل اهيلإ ةيكودنهلا رصانعلا بيرقت ىلإ فدهن
 اذه ساسأ لعو « دالبلا هذه ُق ايناطيرب ددهتي يذلا رطحلا ىلع

 اومنو ةقباسلا ةروثلا اوداق نيذلا نيملسملاب نويناطي ربلا شطب أدبملا

 م1868 - هااا/ه ةنس يف لوغملا كولم رخآ هاش ردابم ناطلسلا

 « نورق ةثالث نم ركأ ةملسملا ةيلوغملا ةيروطا ربمألل ماد مكح دعب

 تافالحلا نويناطيربلا راثأو « اهب يفوتو نوجنار ىلإ هاش ردابب يفنو
 دنهلاب نيملسملا خيرات هيوشت اولواحو «٠ سودنهلاو نيملسملا نيب

 « نوركفملا اهداق نيملسملا فقاومل ةيحيحصت تاكرح تأدبو

 ١9 نرقلا نم يناثلا فصنلا لئاوأ يف ناخ دمحأ ديسلا لثم

 رداوب ترهظ نأ امو « حانج ىلع دمحمو لابقإ دمحمو « يداليملا

 1 أهدعب امو ١٠ مح +« قباسلا ردصملا 010
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 لمش عمج يف ةيحالصإلا ةوعدلا ترولبت ىبح لالقتسإلا
 ةنس يف دنملا سقت نع نلعأو « ناتسكابلا ةلود يب نيملسملا
 . (1)ناتسكابلاو دنملا امه نيتلود ىلإ م1547 - ها
 َ شدالغنبو ناتسك ابلا يف نيملسملا نم ريثكلا عمج نم مغرلا لعو

 ٠٠١ ةبارق نم نوكتت ةملسم ةيلقأ مضت لازت ال دنملا نأ الإ
 , ملسم نويلم

 : دنهلاب نيماسملل ىقارغجلا عيزوتلا
 ةنس ءاصحإ بسح ةيدنهلا تابالولا لك يق نوملسملا رشتني

 نكلو « م1941  ه١٠6١ ةنسل لدعم « ماوؤالا هللا
 : يه ًازيكرت تايالولا رثكأو ىرخأل ةيالو نم فاتحين مهددع

 : شيداريرتا ةيالو - ١

 ةيالولا هذبب مهددع ديزيو نيملسملل يمالسإ عمجت ربكأ ابو
 . طسوألا ىلامشلا مسقلا يف دجوتو ؛ نويلم ١ا/ ىلع
 : ةيبرغلا لافنبلا ةيالو - 5

 (ةويلم ١5 نم رثكأ اهب نيملسملا ددعو شدالغنب ينرغ يف
 . اتكلك ةيالولا هذه ندم زربأو

 : راهيب ةيالو - *

 4, ؛ نم اهب نيملسملا ددع برعقيو ةقباسلا ةيالولا ينر ف
 تابارطضا اهب تثدح دقو « روبدشمج اممدم زربأو ٠ نويلم

 «. ةيدنطلأ ةراقلا هبش ُْق نيدلسملا خيرات .٠ قاداسلا دومحم ديحأ )1(
 . اهدعب اهو 760٠ ص © ” جا
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 زكرم روبدشمجو 2« سودنهلاو نيملسملا نيب ةريخألا ةنوآلا ُي

 . دنا يرش يف ناتقباسلا ناتيالولاو «٠ بلصلاو ديدحلا ةعانص

 نيملسملا ددع ديزيو « يابمب اهندم زربأو نكدلا يلرغ يف
 . ةمسن نويلم ه ىلع اه

 : الاريك ةيالو - ه

 نييالم ه يلاوح اهب نيملسملا ددعو نكدلا ينرغ بونج يف
 : :ظوقيلك اينده- زرنأو © ةمتن

 : ماسسا ةبالو 5

 . ملسم نويلم "ال يلاوح اببو يثرشلا لامشلا يف

 : شيداربا رهدنا ةيالو ال

 . ةمسن نويلم #4 يلاوح اهب نيملسملا ددعو نكدلا ترش يف

 ظ : نوسيم ةيالو 6

 . ةمسن نيبالم ؛ اهب نيملسملا ددعو « نكدلا ينرغ بونج يف

 : « تارجوك » تاراجوجح ةيبالو .

 . ةمسن نويلم * يلاوح اهب نيملسملا ددعو نكدلا ينرغ يف

 : لييمات ةيالو - ٠

 ةمسن نويلم " يلاوح اهب نيملسملا ددعو نكدلا يترش بونج يف
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 ,١ - ناستسجار ةيالو :

 ةيشل نويلم /,# يلاوح اهب نيملسملا ددعو دنهلا يبرغ ين

 : شدارب ايهدم ةبالو - 1١

 : ( لياقملا لودحلا رظنأ ) .. قورزام نق, نلكأ ايج. نيملسملا' هدعو .نكدلا يامش
 )١(. ةدودحم ةيلقأك نوملسملا اهب رشتني ةيدنهلا تايالولا نم رخآ ددع ةقباسلا تايالولا ىلإ فاضي

 : ايلاح كهلابةملسملا ةيلقالا
 ةدايزب ىأ « / ١١,5 نيملسملا ةيسن نوكن كلذبو ٠١ ةمسن نويلم ه4/ اهردقو ماعلا سفن يف ناكسلا ةلمج نم ةمسن نويلم 14 دنملا ين نيملسملا ددع رهو ما قي ها 150 2 هام يثو عا ؟١رال تناك نيملسملا ةبسن نأ يأ « ةمسن نويلم 9*4 يهو ةنسلا سفن يف دنهلا ناكس ةلمج نم ةمسن نويلم 5,54 ىلإ نيملسملا ددع لصو م١151 م81١1 ةنس ءاصحإ قى

 ةعماجم ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةودن يف دنهلاب ةيمالسإلا ةعامجلا ل فسوي كم انال وم مهددع ردق دقلو « ةمسل مولا /بةدءدف يلاوحب نيملسملا ددع ريدعت نكي اسألا اذه ىلعو ع 7 ١ ره يلاوح ةنهارلا ةنوآلا يف نيملسملا ةبسن نوكت نا عقوتي اذل ٠ مالسإلا : نيلخادلا ةداي زل ةجيتنو « ةيعيبطلا ةدايزلل ةجرتن ديازت يف نيملسملا ةصح تناك الو . ةمسن نويلم 58” دنملا ناكس لصو مام م١٠1١ ةئس ىو .( م هك )

 "يو

 . لباقملا لودجلاب رداصملا 000
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 نويلم ٠٠١ يلاوحب ما9ا/8  ه1794/8 ةنس يف زيرعلا دبع كالملا

 « دتهلاب نيملسملا عقاو نع ًاديعب نسل نيدقتلا -]ذهو 2+ .ةمسن

 ةنس يدنهلا ناملربلا يف نيملسملا ءاضعألا ددع لصو دقلو

 ةيبرغلا رداصملا ردقت فسأللو « ًاوضع كف م1580 ه5

 19,8 يلاوحب ماوالا/ - ه١" 91ا/ ةنس يب دنهحلا يف نيملسملا ددع

 ةيمسرلا تاءاصحإلا فئاخي لب عقاولا فلاخي اذهو « ةمسن نويلم
 . (1)؟ اذاملف . . ةيدنملا

 . ةيمالسالا تائبهلاو تاميعمجلا

 يلا ةيمالسإلا تائيحلاو تابعمجلا نم ديدعلا دنهلا

 حلاصل ةفلتخم ةطشنأ لوازت 3و دالبلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف رشتنت

 « ةيريخلا تائهلاو تاعماخلاو سرادملا ةماقإ لثم نيملسملا

 ةطشنألا زربأ ل جاعتلا مامتهالاو تاللجملاو فحصلا رادصإو

 ةعرزوم ةطشنألا هذهو « كدنهلاب ةيمالسإلا تائيفاو تايعمج اب

 . دنملا ءاحنأ عيمج ىلع يفارق اعيزوت

 : دكسشهلا لامش يف

 ةنيذم 2 اهزكرمو ءاملعلا ةودنل ةعباتلا مولعلا راد لحس وت

 ةلجم » يهو ةيدرآلا ةغللاب امهادحإ نيتلجم ردصتو ( دينويد )

 مولعلا رادو . ) قحلا ةوعد 0 يهو هيب رعلاب ةيناثلاو 4 « مولعلا

 تالجملا نم ديدعلا نلصتو ءاملنلا ةودن عبتتو « ونكل ١ ةنيدم ف

 لوألا عيبر + ه١#مو4 ةنس رفص « ةملسملا تايلقألا دهعم ةرشن )١(

 لع هو 5 هه  هئس

 1[نعاطقمل 7. 1ءعاك ةكدماتسم معممعاأعو 2, 508. 7هيسمل

 لمكان لاع هأ ة8كدكاتس ة1لطتمسمن7 خقكدنعو 7/01. 3 1981



 . (١)ونكل ةنيدم ف ةيماظنلا ايلعلا ةسردملاو « روبن راهس ةيالو ف مولعلا رهاظم ةيرتمو 4+ ناهبب ةيالويلا نيج وم هليل 4 دجوتو ةينامحرلا ةعماجلا مث ٠ ًاضيأ مولعلا ةودن ةيعمج عبتت و حالصإلا ةسردم دجوت اك ةيبرعلاب يمالسإلا ثعلاو « ةيبرعلا ةغللاب دئارلا لثم

 . ًاضيأ تروس ةبالو يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةعماجلاو « ريدنار ةئيدم يف ةينيسحلا ةعماجلاو ٠ ةيبرعلا سرادملا مدقأ يهو يابمب برق ريدنان ةنيدم يف ةيفرشألا مولعلا راد دجولا
 : دنهلا ىبرغ بونج يف

 .الاريكةسردمو مالسلا ماسو مولعلا ةنيدمو « مولعلا ةضور لجون د
 : دسنهلا ىقرش بونج يف

 تابقابلا ةسردهو ؛ دابأ رمع ةنيدم يف مالسلا راد ةعماج
 1 ةيلامحلا ةسردملاو 4 تايلاصلا

 : دنتهلا طسسو يف

 ةينامثعلا ةعماجللا  ةيماظنلا ةيمالسإلا ةعماجلا ( دابأ رديح
 : وتكي يف ةعيشلل سرادم دجوتو
 : ةيرصعلا تاعماجلاو س وادملا

 . (0)7 هركيلع » يف ريبك يمالسإ زكرم كانهو يهد و ةيلحلا ةيمالسإلا ةعماخلاو « ةيرصعلا تاعماخلا زربأ يهو « هركيلع » يف ةيمالسإلا ةعماجلا اهنمف
 1 ا ا ع

 2 مإ ص ء؟ ةيمالسإلا نادلبلا (1)
 . مم ص ٠ ةيمالسإلا نادلبلا (؟)

 قفز



9 3 
 ا ي,ا41)

 ىلا

 1 ةيمالبسالا ةعماجلا ا ب دثهلاب مولعلا رآد ىثيم

 فك



 : تايدسصتلا

 نيملسملا دض مدختسملا يرصنعلا زيمتلا نم تايدحتلا زربت
 عاونأ دشأو ٠ يفئاطلا عضولا نم ىنأت ثاريم يهو « دنهلاب
 ىلإ فدهمو : ًاقيسم هل ططخملا بغشلا وه ؛ ةوارض داهطضالا
 عقتو تارجفتملاو ةيرانلا ةحلسألا نيملسملا دض تمدختساو مهرجاتم بهنو مهتايداصتقا فاعضإل مهتويب قارحإو نيملسملا لتق
 زكرتو 4 لالقتسالا لنم ًايونس تارملا تارشع ثادحألا هذه
 فاعضإ وأ « ةرجملا ىلع نيملسملا ماغرإ اهنم فادهأ قيقحت ىلع
 . مهتفاقثب مهكسع فاعضإ وأ « ةيسايسلا مهقوقحب مهبلاطم
 . ةيكودنهلا ةفئاطلا نم عقت بعشلا ثادحأ مظعمو « ةيشحولا لامعألا تدادزا اذهلو , نيعم بزح ءاضعأ باختنال مهعفد وأ
 . (1)يدناويبو دابآ جناروأ ينيدم ين م٠150 ه5 ' . ماو58 8 هاا84 ةنس يف بغشلا ثادحأ تعقو دقلو

 , مامو9 ةنس يف ماسآ ةيالو يف تابارطضا تثدحو
 موهفملا !له حاتأو ٠ شدالغنب نم نيملسملا ضعب للست ةجح
 . (؟)داهطضالل ةص رف

 هركيلع ةعماج رقم « هركيلع » ةنيدم يف تابارطضا تثدحو
 ي بغش ثداح ه٠ عقو دقلو « ًاصخش 1١ اهتيحض حار
 ثادحأ تعقوو « ًادرف 407 نع لقيال ام حرجو ًاصخش ١41 اهيف لتقو . ها898  ها؟ةال ينس نيب ةروصحملا ةرفلا
 ؛.. حرجو نيملسملا نم ٠١ اهيف لتق يسانارف يف ىرخأ بغش
 تايدحتلاو بغشلا ثادحأ زربأ نمو « ملسم 10١ ىلع ضبفو

 )١( ةنس رفص « تايلقألا نوئش دهعم ةرشن 4.٠6ؤم .

  (0ةملسملا تايلقألا دهعم ةرشن ٠ مومو ةنم رخآلا ميبر .

 ايلارتساو ايبسأ يف ةماسملا تايلقألا (8) م ؟





 , راهيب ةيالو يف بلصلا ةعانص زكرم رويدشمج ةنيدم يف عقو ام
 ةرماؤم ةجيتن ةدابإ تايلمع ىلإ نوملسملا ضرعت ةنيدملا هذه يفف
 « ةنيدملا ىلع قرطلا عاطق ىلوتسا دقلف ه1949١ ةنس قع

 ملعبو ةعشب ريمدتو ةدابإ ةكرحل اهب مايأ ةثالث ةدمل نوملسملا ضرعتو
 ةئيدمب نيملسملا ءايحأ ةمجاهمبي سودنملا ماقف « ةق احلا تاطلسلا
 نم رثكأ اوحرجو نيملسملا نم فلأ يلاوح اولتقو روبدشمج

 نم نيبالم ” ب اهتميق تردق لزانم ترمدو ملسم
 قطانملا دشأ روبدشمجم ةملسملا وجنام ةقطنم تناكو « تارالودلا
 ىلعألا وبأ خيشلا كلذ ىلع جتحا دقلو ٠ ثراوكلا هذهب ةباصإ
 ماعلا ةطبار تجتحا امه « ةيمالسإلا ةعامحلا سسؤم يدودوملا
 تبلاطو « ةيمالسإلا تامظنملاو تائيهلا كلذكو يمالسإلا
 ةملسملا ةيلقألا الل ضرعتت يلا حباذملا فقوب نزلا ةموكش
 . (١ردفهاب

 ةتيمم بغش ثادحأل دنهلاب ةملسملا ةيلقألا ضرعتت اذكهو
 نيملسملا لاوحأ ءوس نع جتن دقو « ةميسج رارضأ ىلإ يدؤت
 2. ةيداصتقإلا تاالكشملا اه زربأ نم ترالكشملا نم ديدعلا دنهاب
 ؛ ةحاتملا مهدراوم لالقتساب مامتهإلا بحي مهعاضوأ نيسحتلو
 اهب روهدتت يللا تايالولا يب ةيداصتقإلا ةيمدتلا عيجشت بجو
 فلختلا بابسأ ةسارد يغبنيو « ةيداصتقالا نيملسملا لا وحأ
 عيجشت يغبني اك ٠ يهمل .اعتلا ىوتسم عفر بحيو « ةقئاف ةيانعب
 زك ارم ءاشنإو « يلمعلا ميلعتلا لاجم لوخد ىلع نيملسملا بالطلا
 ةأرملا مهستل ةيلرتملا ةعانصلا عيجشت بحي اك . ينفلا بيردتلل

 )١( مم هو ةنس « ةرخآلا ىدامج « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن .
 +- مها #”ةمل ةنس رفص « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن .

 فضي



 تح يغبنيو ؛ ةرسألا لخد ىوتسم عفر يف بيصنب ةملسملا

 « ةيداصتقإلا نيملسملا لاوحأ ةيمنتب مامتهإلا ىلع دنهلا ةموكح

 دض دنهلاب نيملسملا ديحوت يف رولبتت ضوهنلا لماوع مهأو
 تامظنملا عيمج مضي ىلعأ يمالسإ سلجم ءاشنإو « تايدحتلا

 دونهلا نيملسملا نم ثعبني يناذ لماع كانهو « دنملاب ةيمالسإلا
 ةفاضإ عم ةيبرع فورحب بتكت ةيدنملا تاغللا تناكو « مهسفنأ

 ثدحتيو « ةيناتسدنهلا ةيدرألا ةغللا لثم « ءاجحملا فورح ضعب
 « ةيبرعلاو ةيدنلا نم طيلخ ىهو « ىطسولا تاعطاقملا ناكس اهب
 ةينكدلا ةغللا اهنمو « ةيلامشلا ةيناتسدنملاب تفرعو « ةيسرافلاو
 « بونحلا يملسم ةغل يهو ( ةيساردلا ) ةيناتسدنهلا وأ ( ةينهكدلا )

 ديدعلا كانه ناكو ( نكدلا ةريزج هبش ) دنهلا بونج يف رشتنتو
 ةيزيلجنإلا عويش لبق ةيبرع فورحب تبتك يلا ةيدنملا تاغللا نم
 . (١)يناطيربلا لالتحإلا لظ يف

 . ه5« هه ءك ه4 ص « ىبرعلا طحلا راشتنإ : ةدابع حاتفلا دبع )010
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 وماجو ريمشكب نوملسملا

 ةيدنلا ةراقلا هبش برغ لامش ىصقأ يف ريمشك دجوت
 لغشتو « ةملسلا ريمابلا ةدشع نم بونجحلا ىلإو ؛ ةيناتسك ابلا

 ريمشكب نيصلا طيحنو . ناتسكابلاو دنهلا نيب ًايجيتارتسا ًاعقوم
 نم دنحلاو « برغلاو لامشلا نم ناتسكاابلاو قرشلاو لامشلا نم
 :* ًايرقت اهثلث نسف »لإ نالا كي « ببونحلا
 همض دنهلا تنلعأ اهيثلثب ردقيو يناثلا مسقلاو ء ناتسكابلا ةرادإل
 اهب نوملسملاف « ةيمالسإ ةيالو رمألا ةقيقح يف ريمشكو « اهبلإ
 : (1) / 76 نم رثكأ ىلإ لصت اهب نيملسملا ةبسنو « ةيلقأ ال ةيبلغأ
 لعج ريمشك ضرأ نم ربكألا بيصنلا ىلع دنهلا ءاليتسا نأ ريغ
 ةلكشملا ترهظو « يرشبلا طيحملا اذه طسو يف « ةيلقأ نيملسملا
 2 ما94ا/ ه١ 51 ةنس يف ناتسكابلاو دنملا لالقتسا ةادغ
 ةماسم ةيبلغألا نأ نم مغرلا ىلع «٠ سودنهلا نم اجارهم ريمشك مكحي ناكو
 ضفر نيتلود ىلإ ةيدنهلا ةراقلا هبش ميسقت مث امدنعو . اهناكس نيب
 « ناتسكابلا وأ دنهلا ىلإ مامضنإلا ريمشك مكحي ناك يذلا اجا رهملا
 برهف « ناتسكابلا ىلإ مامضنإلاب نيبلاطم نوملسملا را مث نمو
 بلاط اك « هتيامحل اهلخدت بلطو دنهلا ىلإ ريمشك مكاح
 لاسرإ اهبجاو نم ناتسكابلا تأرو « دنهلا ىلإ ريمشك مامضناب
 برحلا تبشنو « ريمشكب نيملسملا يمحتل اماوق نم ثادحو
 ةنس يف ةلكشملا لحل ةدحتملا ممألا تلخدتو « نيتلودلا نيب
 لع عضولا دمجنو راثلا قالطإ فقوتو : م10 م15

 م8 ص ةيمالسإلا نادلبلا )١(

 ضرحلا



 لك اهيلع ترطيس يللا ءازجألا تيقبو « ةندهلا لبق هيلع نأك ام

 م1985 0 ها/5 ةنس يف دنملا تنلعأو . اهذوفن تحن ةلود
 تضفرو دنهل ضرأ نم ءزج هيلع تلوتسا يذلا هلا نأ

 عازتلا ددجنو « لح ىلإ ةدحتملا ممألا لصت ملو « كلذ ناتسكاب
 نم ةدحتملا ممألا تلخدتو « (ما1  ها88 هنس 2

 ضرأ يلث ىلع دنهلا رطيستو « كلذ ىلع عضولا دمجتو « ديدج
 « دازأ ريمشك » مساب يئابلا ثلثلا ناتسكابلا ريدتو « ريمشك

 . ةرحلا ريمشك يأ

 : ضرألا

 « ةعبرملا تارتموليكلا نم ًافلأ 557 ريمشك ةحاسم غلبت

 « نيوكتلا ةثيدح ةيلاع ةيلبج لسالس ةعومجم نم اهضرأ نوكتتو
 « مروقرك ةبضه ةلسلس اهلامش يفف « ةدقعم ةرعو ةعيبط تاذ

 لابج ينرغلا بونحلا يو « راكسز ةلسلس يقرشلا بوتنحلا يو

 ديزت لابحلا ممق ضعبو « دنسلا رن عبانم ضعب ثيح لاجناب
 لابحلا رصحتو ٠ نكسوأ نيبودوج ةمق لثم رثم 8,6٠١ ىلع
 دالبلا ةعيبطو « دنسلا رهنل ايلعلا عبانملا لكشت ةقيمع نايدو امهنيب

 . (؟)رظانملا ةعورو لامحلاب زاتمت

 : حافلا

 دالبلا هتعيبط ببسب ءاتشلا يف هتدوربب ريمشك خانم فصتي
 : اماهج مظعم يف دمجتلا ةجرد ىلإ يندتت ةرارحلا ةجردف « ةيلبحلا

 ) )1١ص ةيهسوملا ايسأ - نينيعلا وأ نسح 817٠
 م57 ص ةيمالسإلا نادنبلا (؟)
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 نود ىلإ ءاتشلا ةرارح ةجرد لصت دالبلا ةمصاع راجنرس يفف
 عفت رتو لابحلا ىلع لدتعم فيصلاو « صقنت وأ ةجردب رفصلا
 ًايرارح الدعم راجنرس لجستو « ةضفخنملا نايدولا يف ةرارحلا

 لوحتتو «٠ فيصلا ي ةيوثئم ةجرد نيرشعو ثالث ىلإ لصي
 ةرارح عم بوذت ؛ ءاتشلا يف ةيجلث تانازخ ىلإ ريمشك يضارأ
 ء ريمشك ةحاسم نم / ٠١ يلاوح تاباغلا ىطغتو « (١)ٌئيصلا

 نايدولا يف ةعارزلا سرامتو « رابنألا قيرط نع باشخألا ردصتو
 ةهكافلا جاتنإب ريمشك رهتشتو « حوفسلا ىلعو « ةضفخنملا ةيلبحلا
  نطقلا كلذكو ةرذلاو ريعشلاو حمقلاو زرألا عرزي مث ىلوأ ةلغك
 ةعانصو بشحلا ىلع شقنلا لثم يودي اهمظعمف ةعانصلا امأ
 دحاو راج رس ِىو 2 فوصلاو ريرحلا ةعانصب رهتشتو ؛ ةضفلا

 . (؟)ماعلا يف ريرحلا عناصم ريكأ نم

 : ناكسلا

 عضاخلا عاطقلا يف ةمسن نويلم ه,4 وماجو ريمشك ناكس
 ةرادإل ةعضاخلا ةقطنملا ين نيبالم “ نم ريكأو « دنهلا ةرادإل
 نوكتيو « مالسإلا نوقنتعي ناكسلا عابرأ ةثالثو « ناتسكاب
 لكشيو « ناتابلاو لوغملاو دنسلاو « خيسلا لئابق نم نوملسملا

 (*) يثيبرو تيدناب لئابق نم مهمظعمو ناكسلا عبر نم لقأ سودنهلا
 اب ةمس: نييالم الرد يلاوح وماجو ريمشك ي نيملسملا ددع غلبيو
 4,ره٠٠٠,0٠0٠ يدنحلا عاطقلا يفف « يناتسكابلا عاطقلا كلذ 2

 . ملسم #"ر٠٠٠ءر9٠٠ ىلاوح يناتسك ابلا عاطقلا يثو ٠ ملسم

 )١( ناقباسلا ناردصملا .

 57 ص ةيمالسإلا نادلبلا (؟)
 هو٠ ةيمالسإلا نادلبلا 1١54 ص قباسلا ردصملا (*)
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 ؟ ريمشك ىلإ مالسإلا لصو فيك

 سبيلو ؛« ريمشك ىلإ مالسإلا لوصو ةيادب ديدع بعصلا نم

 ناتسكرتلا ةقطنم يف اهامش ىلإ ًاركبم مالسإلا رشتني نأ لوقعملا نم

 لوألا نرقلا ةيامن يف رغشاك ىلإ مالسإلا لصو ثيح « ةيقرشلا
 باجنبلاو دنسلا ضوح ةقطنم يف اهببونج ىلإ لصو امك « يرجملا
 اهبونج يف مالسإلا دوجوب ريمشك ترثأت اذهل « رصاعم تقو يف

 مالسإل ًاديهمت اذه ناكو « ةاعدلا اهلصي نأ ًايعييط ناكو « املامشو
 لهتسم يف ريمشك كل» مالسإ ثادحألا تلجس دقلف « اهكولم
 ء ( هاش لبلب » وه ملسم ةيعاد دي ىلع يرجهلا نماثلا نرقلا

 كاشالو « نيدلا ردصب يمس همالسإ ريمشك كلم نلعأ نأ دعبو

 مالسإ دعبو « خيراتلا اذه لبق ريمشك ىلإ لصو مالسإلا نأ
 ناك « ةاعدلا قه كايدعلا اهنلإ لصو ع نيدلا ردص ريمشك كم

 هبحصو « ها/٠٠ ةنس يب اهلصو « ينازمهلا ىلع ديسلا مهنم

 . (١)ملسم 7٠١ نم رثكأ كلت هترجه يف

 ةرطابأ مكحل تعضخ ريمشكب مالسإلا رقتسا نأ دعبو
 نم ءزج ريمشك تراص « دنحلا اومكح نيذلا نيملسملا لوغملا
 . هال٠5 ةنس ذنم كلذو ء دنهلاب ةيمالسإلا ةيلوغملا ةيروطاربمالا

 « دنهلاب ةيمالسإلا ةيروطاربمالل ريمشك تعضخ اذكهو

 يف ريمشك ىلع خيسلا رطيس « دنهلاب ةيمالسإلا ةلودلا تفعض املو

 ء ه757914١ ةنس يف كنس تيجنار اجارهملا اهازغف ء ه1 نرقلا

 هذوفن طسو « دنحملا يف يرشتسي يناطيربلا ذوفنلا أدب امدنعو

 « ريمشك يف كنس بالوك اجارهملا مكح ىلع ىقبأو ريمشك ىلع

 )١( ص ةيمالسإلا ةوعدلا 606

 سضن
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 ماع ةئام ةدمل « يناطيربلا مكحلل اهعفدي ةيبور للى ءر٠٠ ريظن

 لظو « نيفرطلا نيب ه١ ةنس ْى راستي رمأ ةدهاعم تعقوو

 لالقتسا لبقو « كنس بالوك ةرسأ يديأ يف ريمشك مكح
 . (١)كنس يراه اجارهملا ريمشك مكحي ناك دنملا

 ةليط نيدبتسم ماكحلا نوعضخمي ريمشك يف نوملسملا لظو
 نوملسملا ضرعت اذل ء سودنهلا نم ءالؤه ناكو « لماك نرق

 ىلع دويقلا تضرفو كنس ةرسأ دهع يف ةيدئاقع تايدحتل
 دض لاضنلل نيبزح نوملسملا لأ يدحتلا اذه مامأو ظ مهم ديقع

 مالغ يدوشت هسأرو يمالسإلا رمتؤملا بزح ء سودنحلا يدحت
 , هللا دبع دمحم خيشلا هسأرو يطولا رمتؤملا بزحو « سابع
 ريمشك مكاح دض ةيمالسإ ةروث تماق دنلا لالقتسا باقعآ ينو

 لضف امنيب ء دنملا ىلإ ممش : هتالواحمل كنس يراه اجارهملا

 تدقعتو « ناتسكاب ىلإ ريمشك مض ناكسلا ةيبلغأ مهو نوملسملا
 وزغ ي دنهلا تلخدتو « دنهلاب اجارهملا داجنتسا دعب ثادحألا

 ةيامحل لخدتلا قح ناتسكاب ىطعأ اذهو « ريمشكل يركسع

 « (5)عضولا اذه جئاتن ىلإ ةراشإلا تقبس دقلو « ريمشكب نيملسملا

 لئاوأ ذنم ةيبرع فورحب مهتغل نوبتكي ريمشك ناكس ناكو
 . (”)يناطيربلا رامعتسإلا ةيادب ىتحو يرجحلا سماخلا نرقلا

 ام ةيلقأ مهمكحت ريمشكد نيملسملا نأ لوقلا ةصاللخخنو

 « مهم دارإ نع ريبعتلا قح وأ ؛ مهسفنأب مهرومأ ةرادإ قح مهم رح
 ماالسلل ةبحملا لودلا عيمج يءالسإلا ماعلا رمع وم يعد دقلو

 ١*5 صص ةيمالسالا نادلبلا (9)

 55١ ص ةيمالسالا نادلبلا )0

 ه6 ص يب رعلا طحلا راشتنا - ةدابع حاتفلا دبع ()

 <2ظآ'آ



 نيملسملل ةعورشملا قوقحلا نامضل دهجحلا لذب ىلإ ملاعلا يف ةلادعلاو
 تقفاو يلاو ةدحتملا ممألا تارارق ساسأ ىلع وماجو ريمشك يف
 اعلا ةطدأر تمدق اه :٠ (١)ناتسك ابو دنحلا نم 53 اهيلع

 . ةمركملا ةكمب ثلاثلا يمالسإلا ةمقلا رمؤمل امرك ذم يب يمالسإلا
 ممألا 6 مهيعاسم لذبل نيملسملا ءاسؤرلاو كولملل ةوعد تمدق
 ررقي نأ ىلع « وماجو ريمشكب ةصاخلا اهارارق ذيفنتل ةدحتملا
 . (؟)رح ءاتفتسا ءارجإب كلذو « دلبلا اذه ريصم بعشلا

 ةردنلا ةديرج  هاإ*وهمم رفص ةملسملا تايلقألا نوكش دهعم ةرشن )١(
 هإاةوءاإ د "دل 5

 ١4٠١1١ ةنس لوألا ميبر ةودنلا ةديرج (؟)

 افنان



 لاييذ يف ةملسملاةيلقألا

 اهنع عمسي املق « ةيدنهلا ةراقلا هبشب ىرغصلا لودلا ىدحإ

 : اهضرأ سيراضت ةروعوو « لزعنملا اهعقوم ببس « ملاعلا

 , ال لحاوس ال ةيلخاد ةلود لابينف « يجراخلا ملاعلا نع اهدعبو
 مل تامسلا هذه ةجيتنو « ةرعولا ايالمحلا لابج ايان نيد دجوتو
 ةراقلا هبشب ىربكلا ةيسايسلا تادحولا يف لابين ةحامج جمدت
 يف اهدودح تططغءو « نورق ةدع ذنم ةكلمم تلظف « ةيدنهلا

 اقأ ةعبرأ ىلإ دالبلا مسقنتو « يداليملا رشع نماثلا نرقلا
 ملقإلاو « طسوألا ملقإلاو « يئرشلا ملقإلا يه ( ازواج )
 رشع ةعبرأ ميلاقألا لمشتو « ىصقألا ينرغلا ملقإلاو + يلرغلا

 . (١)ةيحان اله اهرودب لمشت ةعطاقم

 :امهعقوم
 بونحلاو قرشلا نم دنهلا اهدحنو « لامشلا نم تبتلا أهرواجن

 اهضرعو « قرشلا ىلإ برغلا نم دتمب دالبلا لوطو « برغلاو
 ( عبرم ريم وليك 5١6٠١ اهتحاسم غلبتو « بونحلاو لامشلا نيب

 اماكسو « الامش ٠ و الامش 57 ضرع يترئاد نيب عقتو
 6 م05  ه١ا٠15أ ةئس ريدقت بسح ةمسل 51

 : يلاوحب اوردق ةمصاعلا ناكسو ودنمتك ةنيدم اهتمصاعو
 1 (؟)ةمسن ؟هءروقو ف

 لوانسسمه] اطمماتكنأع 02 ةكدوداتسم 1كتسمعال مكمنص 70 1(

1 3 

 ل ىهنتصمل/آهكانانغع 05 8ةكدماتسد ةكصموضأزب مكونه 01 )5
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 : سراضتلا

 نم ةيلاع لسالس نم فلأتت « ةرعو ةيلبج لابين ضرأ
 بونحلا نيب ًانامحأو 3 قرشلا ىلإ برغلا نم كتمت يلا لاخلا

 ء رثم 8٠٠١ و رثم 7٠٠٠١ نيب اهعافترا حوارنيو « لامشلاو
 ( ارثم 88489 تسرفإ ةمق يهو ملاعلا يف ةيلبج ةمق ىلعأ مضتو

 ةيرهنلا دفاورلا اهلالخ ليست ًايلخاد ًانايدو ةيلبحلا لسالسلا مضت 5
 . يارت عقنتسم لثم تاعقنتسم نايدولا مضت ًانامحأآو « ةديدعلا
 . جناحلاو . ارب امهرب يربم ىلإ ةيئاملا اهيراجب فرصنتو

 : ةيخانتملا لاوصألا

 2 تاعفترملا ىوف ًاصوصخ ةدوربلاب لابين خانم سصتي

 ةرارحلا ضفخنتو « ةمئادلا جولثلا اهيطغت ممقلا نم ديدعلا كانهف
 ةيلبخلا لسالسلاب ةيمحملا نايدولا امأ ء« دمجتلا ةجرد نود ام ىلإ
 , دالبلا ناكس مظعم اهب عمجتي كلذل « ام ًاعون ءفدلاب عتمتتف
 راطمألاو « ةيلبحلا ممقلا قوف دراب نايدولا يف راح فيصلاو
 ةيدنهلا ةراقلا هبش ىلع رطيسملا يفيصلا يمسوملا ماظنلا ىلإ دوعت
 . (*0تاعفترملا نم ًاريبك ًامسق لابخلا يطغتو . ةيناتسك بلا

 م1981  ه١50١ ةنس رياني يف لابين ناكس ددع ردق
 ةيسنج لوصأ ىلإ ددعلا اذه يمتنيو 2« ةمسن ١١١ يلاوحن
 اب ثدحتي ةيلوغم ةغل كانهف « ةغل 1١ يلاوح لابين يفف 2« ةديدع
 لامش ايالمطا نم ةعفترملا ةيلبحلا قطانملا ين نينطاقلا لابين ناكس

 ) )1١ص ةيمسوملا ايسأ - نينيعلا وبأ نسح 4١*

 فن



 اذه بناج ىلإو « ةيدنه تاغل ةدع كانهو « « تبتلا ةغل ) دالبلا

 ةغللا رشتنتو © ريمشك لهأ ةغل ناكسلا ثدحتي برغلا يف

 يلاوحو لابن 5 رهانعلا ددعتت اذكهو « ةيدرألاو « ةينامروبلا

 ةبارقو « ةيلبحلا ةيدوألا ُق نوشيعب دالبلا ناكس نم

 . (١)ياريت ماقإ يف نورشتنب ناكسلا نم

 : ىرشبلا طاشنلا

 ةيعارزلا يضارألا لغشتو « ىلوألا ناكسلا ةفرح ةعارزلا

 ةيعارزلا تالصاحلا زربأو ء دالبلا ةحاسم نم 7/٠١ ىلأوح
 نايدولا يف عرزتو « ةهكافلاو « توحلاو « حمقلاو ء زرألا

 عقنتسم نم ةريبك ةحاسم تففج دقو . تاعفترملاب ةيمحملا

 ض رمل ًانطوم عقنتسملا ناكو 4 ةعارزلا قف تلغتساو « ي ريت

 . عقنتسملا اذه فيفجت دعب هيلع ءاضقلا مث هنأ ريغ « ايرالملا

 « دنهلا ىلإ اهريدصتو باشألا عطق يف لغتست ةيباغ ةورث دالبلابو

 « تاناويحلا ةيبرتو يعرلا لابين لهأ سرامبي اذه بناج ىلإو
 . (؟)اهنع باقنلا فشكي مل ةيندعملا تاماخلا نم ديدعلا دالبلابو

 ؟ لايين ىلا مالسالا لصو فيك

 نم اهيلإ ءاج يلرغ « نيروحم ربع اهيلإ مالسإلا لصو

 ةيناتسك ابلا ةيدنهلا ةراقلا هيش قيرط نع اهيلإ ىتأ يبونجو « ريمشك
 يداليملا رشع عبارلا نرقلا يف دالبلا ىلإ يمالسإ وزغ لوأ ناكو
 يب ودنمتك يداو لاغنبلا مكاح نيدلا سمش ناطلسلا مجاه امدنع

 ل هانم /1ه1016(5 0 ةكدعاتس 1111101117 ذقدنتك 70 60
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 روطاربمالا دهع يف اب نيملسملا ةلص تداز 9 « لابي طسو

 « دالبلا ىلإ ةيمالسإلا تائعبلا لسرأ دقلف « ربكأ ملسملا يلوغملا
 : لابين ىضارأ ربع اهقيرط ذخأت ةيمالسإلا ةوعدلا تأدب اذكهو

 ةوعدلا رشن ين اومهسأو لابين ىلإ اولصو نيملسملا راجتلا نأ اك
 طاشنلا دازو «٠ برعلا عم ةيراجن تاقالع لابينل ناكو « اهب

 نطوتساو « يداليملا رشع سماحلا نرقلا يف يمالسإلا يراجتلا
 . (١)لابيث نم ةديدع قطانم نوملسملا راجتلا

 دقلف « ًاعافترا ملاعلا قطانم ىلعأ ىلإ مالسإلا لصو اذكهو
 ضحدي اذهو « اهممق ىقتراو « ايالمهلا لابج ىلإ مالسإلا دعص

 نيدب هوفصو نيذلا « نيقرشتسملا نم مالسإلا ىلع نيلماحتملا يأر
 ايالمفا ي مالسإلا دوجو نكلو . (؟)لوهسلاو ءارحصلا
 نوملسملا شيعيو « ءارالا هذه مطحي « ايقيرفإ لاغدأ بلق يفو

 مالسإلا بسكيو « ةيذوب ةيلقأو ةيسودنه ةيبلغأ طسو كانه
 تاناكمإلا ةلق نم مغرلا ىلع ءالؤه نيب نم ددحلا نيملسملا نم ديزملا

 . لابيني ةملسملا تاعامجلا رّمفو

 : لابينلا ىف نوملسما

 ةيلابيتلا تاطلسلا ريراقت بسح لابين يف نيملسملا ددع ردق

 « ةمسن 7١8894 يلاوحب ه10/4  ه8١لا ينس نيب ةرتملا يف
 ةنس يفو « ناكسلا ةلمج نم / ؟رها# تناك مهتبسن نأ يأ

 تناكو « ةمسن 54١78ا/ يلاوحن نيملسملا ددع ردق ه١

 لودمق] /ةمماناسأع 0غ 84دمانس 18ةتممكلاو مكقنعك )0(
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 لصو م١91١ ةئس يو ٠ ناكسلا ةلمج نم / 4 مهتبسل

 ©« / 3,5 مهتبسن تناكو ةمسن "“هه855١1 ىلإ نيملسملا ددع
 :؛ ةمسن 6١١هه9ه تغلب يقلاو كاذنا ناكسلا ةلمج نم
 ع ةمسن ١419/84٠١ ىلإ لابين ناكس ددع لصو ه١140١ ةنس يو
 نيملسملا ددع نوكي / 4 نآلا نيملسملا ةبسن نأ ساسأ ىلعو
 نيملسملا ةدايز بسن عبتت نكلو « ةمسن 05171195 يلاوح غلب دق
 مهددع نأ ىلإ ريشي اذهو « دايدزا يف اهدجت ةقباسلا تارفلا يف
 يلاوح نآلا مهددع نوكي نأ لمتحيف « يمسرلا مقرلا اذه قوفي
 ةقباسلا تاريفلا يف بسنلا ةدايز نا كلذ ء ةمسلت ٠ءر٠٠٠

 ةدايزلا ريغ اذهو « مالسإلا يف نييلابينلا نم دادعأ لوخد ىلإ ريشت

 : نيملسملل يفارقجلا عيزوتلا

 ميلقإلا يفف ٠ لابين ميلاقأ فلتمم يف يمالسإلا نيدلا رشتني
 مهتبسنو ًاملسم //5155 شيعي - ه91"١11 ءاصحإ بسح يقرشلا
 ًاملسم 1719/87 طسوألا ميلقإلا يو « / ؟را/4 ميلقإلا ناكس نيب
 7١97 ينرغلا ميلقزلا يفو « / 5,4© ميلقإلا ناكس نيب مهتبسنو

 م.عوم ىصقألا ينرغلا ميلقإلا يبو 2 / 1 مهتبسن و ١

 نيملسملل ةماعلا ةبسنلاو « / ١,75 هناكس نيب مهتبسنو « ًاملسم
 حضتي اذكهو )١( : “5 قباسلا ءاصحالا ابسح داليلا ُق

 ميلقإلا هيلي ء لابين نم طسوألا ميلقإلا ين يمالسإ عمجت ربكأ نأ
 عمجتلا اذهو « لاببن ناكس بلغأ مضي طسوألا ميلقإلاو ؛ يلرغلا

 ل هانسستما /آممدانننأع 0 8ةدوانطسم ةكقم17 مكد115 70غ 0(
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 نوملسملا دوعيو « شدالجنبو دنهلاب نيملسملا قطانم نم برقي
 « لابين لهأ نم نيملسملا بناج ىلإف « لوصأ ةدع ىلإ لابين يف
 3 نوي ريمشكلا اهنم « دالبلا تنطوتسا ها رصانع دجوت

 يراهيب لصأ نم نوملسم كانهو « ( كرت ) لوغملاو « ناغفألاو
 . )١( ةميدق ةيبرع ةيلاج كانهو « شدالجنب نمو دنملا نم

 : لابيثلا ىف نيملسم لا لاوحأ

 امع رظنلا فرصب « ةيرحم مهنيد رئاعش نوملسملا سرام
 مهدجاسم مهلو « سودنهلا بناج نم ةليئض تايدحن نم ثدحب

 « لوخدلا يندت ىلإ دوعت ةيساسألا مهتلكشم نأ ريغ « مهسرادمو
 معدلا ةيمالسإلا تاسسؤملا زوعي اذهل « مهنيب ةيمألا راشتناو

 . يملا
 : ميلعتلا

 / ١4 يلاوحب ىلعأ ةروصب نيملسملا نيب ةيمألا ةبسن رشتنت
 « م٠54١ ه١ ه9 ةنس لبقف « لابين يف ةماعلا ةيمألا ةبسن نم
 نكي مل كلذك « لابين يف اهب فرتعم ةيمالسإ سرادم كانه نكت مل
 ءانبأ لبق مث « ةيموكحلا سرادملا لوخد نيملسملا ءانبأل حومسم
 ءانبب نيملسملل حمس اك « ةيوناثلاو ةطسوتملا سرادملاب نيملسملا

 يف ةيئادتبإلا ةيمالسإلا سرادملا ترشتناف « ةيمالسإ سرادم

 « ليومتلا فعض ببسب ةدودحمو ةليلق الأ ريغ « ندملاو ىرقلا
 ةغللا سرادملا هذه ملعتو ةيتاذلا دوهحللاب سرادملا هذه ماقتف
 « بتكلا ءارش ىلع اماينازيم ىوقت الو « مالسإلا دعاوقو « ةيدرألا
 . (7) نيسردملا بتاور عفد وأ

 قباسلا ردصملا (؟61)

 قدح



 : ةيساردلا جماسنلا

 . هيناعم ةمجرت نود « ميركلا نآرقلا ظيفحت ىلع ميلعتلا رصتقب

 يئاقثلا ىوتسملاو . نوظفحي ام نيملسملا ءانبأ 2 0
 00 وا اولا ديو حو مس

 : لاجرلا دنع اهتليثم نم ىلعأ تاملسملا ةوسنلا دنع ةيمآلا رشتنت
 ةيساج ةجرد ىلع ةدحاو ةملس ةأرما تاصحب ةزيخألا ةنوآلا يف

 2 يلاوح كانهو . ريبك يمالسإ عمج ةقطنم يهو . ودنمتك يف
 يناثلا ىوتسملا أدب دقلو « ةيعماج داحرع 1 ا
 ةساردل ًايلاط 5٠ نوملسملا ثعب دقلف « لبق يذ نع نسحتي
 :/ دوجو الو « صاخلا مهباسح ىلع ةيدنهلا تاعماجلا يف بطلا
 سرادملا ىلإ ةجاحلا 00000 نوملسملاو « )١( يهملا
 . ةروطتملا جهانملا ىلإو ةينهملاو ةيمالسإلا

 : ةيمالسإلا تائيهلاو دجاسملا

 هيلع قفنيو يريمشكلا دجسم « نادجسم ةيلابينلا ةمصاعلا
 اهب ملعتي 4 ةيمالسإ ةسردم دجسملابو « هل صصخ فقو نم

 عماجلا دجسملا وه يناثلا دجسملاو « مالسإلا دعاوق ةيملسملا فانا
 دقت هنا قطاع وب ةيرقك فاق وا نم ةيلع ترضي: ولكتكم
 رشتنتو اذه « ةيئادتبا ةسردم هب نأ امك ٠ لخدلا ضعب هيلع ردي
 ةنحخل كانهو « ةيمالسإلا تاعمجتلا قطانم ثيح ىرقلاب دجاسملا
 كانه نأ اك « ةضيرفلا ءادأل ًاجاح ه٠ يلاوح ًايونس لسرت جحلل
 تايناكمإب كراشت «٠ نيتيعمج نع ةرابع « ناتيمالسإ ناتمظنم

 ةجاح يف ةملسملا ةيلاحلا دحن اذهو ٠ ىمالسإلا طاشنلا يف ةدودح

 قاسلا ردصمل )1١(
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 . (١)ديبأتلاو معدلا ىلإ ةجاح يف اهنأ امك يمالسإلا نيدلا ءاملع ىلإ

 ةيبرعلا ةكلمملا لابيذ يملسم نم دفو راز - ه1507 ةنس يو

 مادخ ةيعمج سيئر بئا فسوي دمحم خيشلا ةسائرب « ةيدوعسلا

 يئاقثلاو يداملا معدلا نم ةيعمجحلا بلاطم ضرع دقو « نيملسملا
 سيئر بئان ديازلا هللا دبع روتكدلا ةرايزلا درو ٠ لابين ىملسمل

 . (5) ةروثملا ةئيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا

 (نمانت ا 5 تمن اتت 2. 6 0

 . (8) ين قباسلا ردصملا . ه١ 4١07/5/19 يف ةيدوعسلا ةريزحلا ةديرج (+)
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 » نالدس » اكنال ىرسد ةملسملا ةيلقألا

 يلا رزحللا ىدحإ تناكو « بيدنرس ماب برعلا اهفرع
 اوماق دقلف « ىصقألا قرشلا عم مهمراجن يف برعلا نفس اهتلصو
 اهيلع قلطأ مث « هدعبو مالسإلا لبق ةريزحلا ىلإ ةيراجن تالحرب

 لوألا يرجملا نرقلا ةيان يف « ًاركبم مالسإلا اهلصو « « ناليس ١
 . )١( يناثلا نرقلا ةيادبو

 ءارثلا نع نوثحابلا هدصق « امهم ًايراجت أزكرم ناليس تلظ
 توقايلاك ةميركلا راجحألا دوجول ةلاحرلاو نيرماغملاو راجتلا نم
 . لياوتلا نم اهتالصاح ىلإ ةفاضإلاب اذه ء ؤلؤللاو « دجربزلاو قيققعلاو

 ةيرجه رشع ىدحإو ةئامعست ةنس يف نويلاغتربلا اهلتحا
 عسن و فلأ ةئس يب نويدنلوملا مهدعب نم اهلتحاو (ماد05١)
 املالتحا ثكم اذهل ( م17/95) ةيرجه رشع ىدحإو نيتئامو فلأ ةنس يف نويناطيربلا مهفلخ مث 2 ( م508١ ) ةيرجه نيتسو
 ةنس ىبح ناليسل يناطيربلا لالتحالا لظ دقلف ؛ نورق ةعبرأ ءاهز
 اهالقتساتلان امدنع (7)(م19415/) ةيرجه نيتسو نامثو ةئامالثو فلأ
 ةئامنالثو فلأ ةنس يف اهمسا ريغتو ناليس ةيروهمجمي تفرعو
 ىلإ ةبسن ) اكناليريس ىلإ ( ما5ا/7 ) ةيرجه نيعستو نيتنثاو

 ان إم 003337 2. 3 )0

 ه.؟ ص ةيمالسإلا نادلبلا (؟)

5 



 ةعور نم دمتساو « ليمحلا دلبلا يعت ةملكلاو « مكاحلا بزخلا

 . )١( اهضرأل رضحخألا ءاسكلا

 : عقوملا

 ةراق بونج يف دجوت « لكشلا ةيريك ةريزج اكنال يريس
 لصفيو « دنهلا ةريزج هبش بونحلا ىلإو « يدنحلا طيحملا يف ايسآ
 ًارموليك ةئام زواجتت ال نيدلبلا نيب ةفاسملاو « كلاب » قيضم اهنيب
 يلامش رشعو تس ضرع ينرئاد نيب اكنال يريس ضرأ دتمتو
 ين اهعقوم نأ ريغ « ةيئاوتسالا ةقطنملا ةفاح ىلع يهف « ءاوتسالا
 « ةيوجو ةيرحب ةيمهأ اهل درفأو « ةيخانملا ااوحأ نم لدع طيحملا

 . ىصقألا قرشلا ىلإ تالصاوملا يف

 اهتمصاعو « ( مك 50851٠١ » يلاوح ةريزحللا ةحاسم غلبتو

 يريس ناكس امأ .« ةمسن 585٠0٠٠١ يلاوح اهناكسو « وبمولوك
 ١488:٠٠٠١ يلاوح م1981  ه١40١ ةنس يف اوردقف اكنال
 . (؟) ةمسن

 : ضرألا
 « طسوألا يبونحلا مسقلا ين عفترت اكنال يريس ضرأو

 ةئامسمخو نيفلأ ىلإ لصت اهممق ىلعأ لابحخلا نم ةعومجم ثيح
 هيلع مدآ ةمق ثيح « بيدنرس لبج لابحلا هذه نيبو « أرتم
 عست و « بناج لك نم لوهسلا تاعفت رملا هذبب طيحنو مالسلا

 1م عجب طوع ءاهرجعلنم 01 90210 (همعجعممألإل 2. 1 )0(

 1[ مل 17. ؟ءعاعك ةكتماتست معمراعو 2.6 02 3(
 1ع ظاتعممو عوج 560ماع 1982 71. 2 22 4

 قدما





 ةعيرس ةريصق رابمأ اهيلإ ردحنتو « لامشلاو برغلا يف لوهسلا

 امم ريسم يهتنتل لوهسلا ىلإ ردحنتو « تاعفترملا نم عبنت نايرحلا

 . اهلحاوس يف

 : ٌخاسنملا

 « بطرلا يمسوملا عونلا تامس لمح اكنال يريس خانم

 افطل اهراطمأ ةرفوو يرزحلا اهعقوم نأ الإ « ةعفت رم ةرارحلاف

 ببمو ءاتشلاو فيصلا يف يرطملا طقاستلاو 4 ابعرارح ةدح- نم

 . )١( ةيوتشلاو ةيفيصلا ةيمسوملا حايرلا اهيلع

 : ةسعارزلا

 ردقت ةيعارزلا ضرآلاو « ىلوألا ناكسلا ةفرح ةعارزلاو

 طاطملاو ياشلا لثم ةيدقنلا تالصاحلاو تاراتكملا نم نينويلمت

 ةلغلا زرألاو ٠ ةيعارزلا ةحاسملا عابرأ ةثالث لغشت دنحلا زوجو
 يف ةرهش اكنال يريسلو دالبلا ةجاح يفكيالو ةيساسألا ةيئاذغلا

 ركأ لكشيو « ىملاعلا جاتنإلا يف ةثلاثلا يتأتو ء ديحلا ياشلا جاتنإ

 ةفرقلاو لفن رقلاك ىرخأ تالصاح كانهو « اهنارداص فصن نم
 تاباغلا يطغتو ٠ طاطملاو دنملا رزوجو ركبلا بصقو لمفلفلاو

 . اهتحاسم نم / *»

 : ناكسسلا

 اهزربأ « ةفلتخم سانجأ ىلإ نومتتي اكنال يريس ناكسو

 يلاوحب نوردقيو « ناكسلا ىبلث لكشتو « ةيلاهنسلا رصانعلا

 156 لعوب طدعإز ن1 0 معهلنص 2.6 2 )3(
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 ىلإ نومسقنيو ليماتلا تاعامج مهبناج ىلإو « نيبالم ةرشع
 روملا نم تايلقأ مث « ناليس ليماتو ؛ دنملا نم ليمات نيتعامج
 ةغللاو « ةميدقلا ادفلاو رصانع كانهو نييسنودنألاو نييزولالاو
 . ةيزيلجنإلا ةغللا بناج ىلإ اذه « ناكسلا عبر اهدحتيو ليماتلا ةغل اهبناج ىلإو ناكسلا ةيبلغأ ةغل ةيلاهنسلا يه ناليس يف ةيمسرلا

 نيديف ٠ ةفلتخملا نايدألا نم طيحم طسو مالسإلا دجويو
 ٠ 7١/( ةيسودنه ةيلقأ مهبناج ىلإو « /55 ١ ناكسلا يلث ةيذوبلاب
 طسو ةملسملا ةيلقألا شيعت اذكهو ؛« ( / © » ةيحيسم ةيلقأ مث
 ١4/86٠٠6٠ مهددعق ؛ تايلقألا ىوقأ نيملسملا نأ الإ .« طيلحلا اذه

 نم يترشلا قاطنلا يف نوملسملا زكربيو ع« ٠ « )١( م ةمسل |
 ةمد رغلا رداصملا صضعب ردفتو , ةماحلا ندملا يو « اكنال يك ريس

 ةمسن ١١98٠٠١ اكنال يريسب نيملسملا ددع ماوالا/ ةنس يف
 . (؟) ةيمالسإلا رداصملا ريدقت نع لقي اذهو

 : ؟ ناليس ىلإ مالسإلا لصو فيك
 دنملا ىلإ هلوصوب طبترإ ةقطنملا هذه ىلإ مالسإلا لوصو

 برعلا راجتلا لصي نأ ًايعيبط ناكو « مالسإلا روهظ لبق بيدنرس ةريزجب ةيراجت ةلص ىلع برعلا ناك دقلف ؛ ايسينودنأ رزجو
 ضعب تركذو « لوألا يرجحلا نرقلا لالخ اهيلإ نوهلجلا
 نب رمع يناثلا ةفيلحلا لباق بيدنرس نم ًابودنم نأ تاياورلا
 يلعفلا راشتنالا نأ ريغ « همالسإ نلعأو هنع هلئأ يضر باطحخلا

 هو4غ ص ةيم السإلا نادلبلا - 748 ص ةيمسوملا ايسأ )١(
 دليم ملووب 8م و1ومملنه 8. 181 (نمانظأال ال 00

2000 
 عتوووتل 9. ممعاطو ةةنواترت معموأعو 2. 9 )2

 فحل



 ةيادبو يرجحملا لوألا نرقلا ةياهنب أدب ناليس ةريزج يف مالسإلل

 « ةريزحلا لحاوس يف مالسإلا رشتنا ثيح « )١( يناثلا نرقلا

 نم توملسمو « دونهلا ليماتلا نم نوملسم ةريزحلا ىلإ دفو مث

 نيراشتسم ناليس ةريزج كولم ذا دقلو « ايسينودنأو ويالملا

 . يبوروآلا رامعتسالا ىلع ةقباس تارتف يف نيملسملاو برعلا نم مه

 فرعملا « يناوللا ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ ةلاحرلا رازو

 ثدحو « نماثلا يرجهلا نرقلا لئاوأ ين ناليس راز « هطوطب نباب

 اهيلع قلطأو وبمولوك ةنيدم راز دقلف « اهب ةمهم عضاوم نع

 بهذو « ةللطب اهيلع قلطأو يملاطوب ةنيدم رازو « وبمولوك و

 هبسنو راكنك ةدلب ىف ادي ةهاشو لذكأ اهامسأو لدنم ءانيم ىلإ

 . (؟) يزاريشلا نامثع خيشلا ىلإ

 شيعي ثيح ةريزحلا يثرش ىلإ بهذي مل ةطوطب نبا نأ الإ
 يلاغت ربلا رامعتسالل ناليس ةريزج تعضحخ امدنعو . نيملسملا بلغأ

 ًايدحن نوملسملا هجاو « يناطيربلا رامعتسالا ًاريخأو ؛ يدنلوملا م
 رامعتسالا معدد ةيوورف ةعبرأ ةليط ةيريشبتلا تاثعبلا نم

 أكل يدحتلا اذه مامأو « هذوفنب اهدمأو ةيريشبتلا تاثعبلا هذه

 تاثعبلل رامعتسالا ةدناسم نم مغرلا ىلعو « ةلزعنملا قطانملا ىلإ نوملسملا

 (7) يحيسم نويلم فصن اهتليصح زواجتت مل « ( ةيحيسملا ةبريشتلا

 . يسايس وأ يداع معد نود ةيدرف دوهج شتي مالسإلا لظو

 يمان إن ©2022, 3 )0(

 هوة ةلح رلا - ةطوطب نبا 69

 هو؟ ةيمالسإلا نادلبلا (؟)
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 : نيملسملل نهارلا عضولا

 نيملسملا ددع ناك « اكنال يرس يف ناكسلا تايئاصحإ بسح
 ةلمج نم ةمسلل ٠ م١1 م799١ ةنس ءاصحإ ِق
 عا ا/ر# نيملسملا ةبسن نأ يأ ةمسن 7/59٠١ اهردقو ناكسلا
 : نيملسملا ددع ناك « م١1  مها9٠ ةنس ءاصحإ و

 عا /ا/ ةسسنب « ةمسن مل..الال٠٠ ةلمج نم ةمس 5١5٠٠١
 ؟ع+..٠ ىلإ نيملسملا ددع لصو ١90١ 11019 ةنس يو
 ةنس يقو ع / 5,9 ةبسنب « ةمسز ”ه586ه٠٠9 ةلمج نم ةمسل
 ةلمج نم ةمسن 7885٠٠ نيملسملا ددع غلب - م١ تا

 ١و7 م9808 ةنس يو « /, ”ر9 ةبسنب ؛« ةمسن 4٠٠6465
 , ناكسلا ةلمج نم /, را ةبسنب ةمسن ١76٠٠" نيملسملا ددع ناك
 املسم 7615٠٠ ىلإ ددعلا لصو , م1981  ه١16١ ةنس يو
 م1951“  ه81"11 ةنس ينو « ناكسلا ةلمج نم /.5را/ ةبسنب ّىأ
 ١.همل"١٠٠ ةلمج نم ةمسن ال١٠٠4١ ىلإ نيملسملا ددع لصو
 لصو ماكدالا  ما9#١ ةنس يو 2 / 5,9 ةببسنب يأ ةمسن
 ةمسز ١؟١٠٠9/111 ةلمج نم ةمسن 10944٠٠ ىلإ نيملسملا ددع
 : ةدايزلا يف ذآ نيملسملا ةبسن نأ حضتيو « /107 ةبسنب يأ
 م1401 ةنس يف اكنال يرس ناكسو ه١9١ ءاصحإ يف ًاصوصخ
 رخآ ةبسن بسحو 2 ةمسن 6865 ىلإ اولصو م١0
 (/9) ةمسن 156٠٠ يلاوح دالبلاب نيملسملا ددع نوكي ءاصحإ
 ةنس يف ةمسن ١١18٠٠٠١ ةيبرغلا رداصملا ضعب مهردفتو
 اذهو «ء ةمسن ١460٠6٠٠٠ ةيمالسإلا رداصملا مهردقتو م11
 . ةمسن ١4.066٠6٠٠ دودح يف نألا مهو (١)ةقيقحلل برقأ

 ١
 ]نيسحا [مكانؤراع ه5 ا 1/1 ممرنب مونرو المك. 1-3 - 1951 جن ءوورل آب. تعماععك 8نكاتمم معمص]ه5 8. 522 / ١ حموات امو طل 0اس 2, 3
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 : نيملسملل يفارغجلا عيزوتلا

 ءاصحإل ًاقفوف « اكنال يرس تاعطاقم لك يق نوملسملا ركعت

 تاعطاقملا مهأ ىلع نيملسملا عيزوت ناك « ماوؤالا  ها9ؤ١

 ؛ ًاملسم ١1١9175 يارابمأو « ًاملسم ١ 4/910 وبموك : لي اك

 . ًاملسم 50548 يابموكتيرتو « ًاملسم 5 يدناكو

 ء ًاملسم 58541٠٠١ اراتويلاكو « ًاملسم 48 ولاكيتبو

 ىلاجيكو املسم لام ؟ امالاتويبو : ًاملسم 4ه610/ الاجن وب رويكو

 الويدبو اماسم 58١84 ارويباه داروينأو املسم 4

 املسم ٠٠١97 يلكتامو املسم 7١4٠١ ىللاجو ًاملسم 6٠

 )١( فال أ ةرشع نم لقأ تاعطاقملا يتابو « ملسم ١4٠٠ اراتامو

 : دحاسملا

 . (؟) نوملسملا امب رشتني يلا ىرقلاو ةمهملا ندملا ىلع

 ةغلو ةيلاهنسلا نيتغللا ىلإ ميركلا نآرقلا يناعم تمجرت دقل

 ظ . مهتالماعم يف ةيمالسإلا ةعيرشلا نوملسملا

 ”م-ححطسلا
 روكذلا نم نوملسملا ءانبأ ىقاتي ثيح « ةصاخلا مهسرادم نيملسملل

 ةئامسمخ يلاوح اكنال يريس ىفف « ًايمالسإ ًاميلعت ثانإلاو

 قباسلا ردصملا (1)

 تواتساإا طل ©هدنصساتو 2. 4 )0

 هو# ص ةيم السإلا نادلبلا قباسلا ردصملا ()

5 



 كانهو « دالبلا ةموكح فارشإل عضخن ةيمالسإ ةيئادتبإ ةسردم
 ثيح دحألا موي نيملسملا ءانبأل اهباوبأ حتفت سرادملا نم عون
 ةيعمج اهتسسأ « ةيدحألا سرادملا ىمستو « ةيعوبسألا ةلطعلا
 نآرقلا ظفحو يمالسإلا نيردلا ءيدابم نيملسملا ءانبأ ميلعتل ةيمالسإ
 هم س ردو 4 مولعلا راد ةسردم نيدلا لاجرل صصخو 4 ميركلا

 ةنيدم يف تاملسملا تاديسلا ةيلك كانهو « ةيبرعلا ةغللاب نيدلا مولع
 ةنس يف تسسأتو وبمولوك ةنيدم يف « ةرهازلا ةيلك دجوت امك « ايليلك
 ةيميلعتلا تاسسوؤملا هذه عضخن و » ةب رجه رشع و ةئامتالثو دل

 ةيئادتبإلا سرادملا ُ سيردتلل اهوجرخ نيعيو ؛ ةلودلا فارشإل

 ميركلا نآرقلا ظيفحت سرادم دجوتو ناتيألل سرادمو « ةيمالسإلا
 . ةيمالسإ ةبتكمو ةيمالسإلا ةفاقثلل رادو

 « ةملسملا ةعامجلا اهنم « ةيمالسإلا تايعمجلا نم ددع كانه

 . نيملسملا نابشلا ةيعمجو « غيلبتلا ةعامجو « ةنسلا راصنأ ةيعمجو

 ةئالث نيملسمللو « ةيريخلا تايعمجلا نم ددع بناج ىلإ اذه
 . () ًايرهش ردصت فحص

 : نيملسملا تالكشم ثحبل ىمالسإلا ىملاعلا رمتؤملا

 ١١ ىلإ ل نم ةرتفلا يف اكنال يرس ةمصاع وبمولوك يب دمع
 نرقلا ةبسانمب نيملسملا تالكشم ثحبل ه١٠5١ ةنس لوألا عيبر
 راطقأ فلتخم نم دوفو هيف تكرتشاو « يرجحلا رشع سماحلا
 5 ةيمالسإلا تامظنملاو ةيملعلا تائيلا نمو « يمالسإلا حلاعلا
 : تشحب يلا تاعوضوملا نيب نم ناكو

 قباسلا ردصملا )01(
 بمو؟ع



 ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطتل ةدوعلا ١

 نيملسملل يداصتقالا روطتلا  "؟

 . عمتجملا يف ةملسملا ةأرملا ةناكم #

 ىوتسملاب ضوهنلا يف ةملسملا تايلقألا ةمهاسم ىدم ع

 . )١2( مهاعمتجمل يداصتقالا

 ؟ ه



 سماخلا مسقلا

 يتايفوسلا داحتالا يف ةملسملا ةيلقألا

 ايرييلس

 ايجروج
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 تايووودتك

 ةهدنس

 ينل

 ةيكامرألا

 ءاقألا

 ناشرسلا



 ىتايفوسلا داحتالا يف نوملسملا

 (١)رتموليك 7750077٠١ اهردق ةحاسم يتايفوسلا داحنالا لغشي
 سدس لداعت ةحاسملا هذهو « ابوروأو ايسآ ينراق ىلع ةعزوم
 قيطلبلا رحب نيب ةيتايفوسلا يضارألا لوط غلبيو « أبيرقت سبايلا
 حوارتي اهضرعو . رثم وليك ف الآ ٠١ يلاوح يداها طيحملاو
 داحتالا نوكتيو (7) رثم وليك 408٠00 و ربه وليك ٠٠١" نيب
 نوملسملا لكشي تايروهمج تس اهنم ؛ةيروهمج ١١ نم ينايفوسلا
 ةرشع سممحلاب ةقحلملا ميلاقألا فالخب اذه « اهناكس بلغأ
 56هم/م٠٠6٠6 ةحاأسم لع تايفوسلا ىلوتسا دملو 2« ةيروهمج
 ىلوتسا يلا ةيسايسلا تادحولاو « ةيمالسإلا دالبلا نم رثم وليك
 : يه ايسآ ةراق يف ةيمالسإلا يضارألا نم تايفوسلا اهيلع

 .-- ناتسناكرت  ناتسكيجداط - ناتسكبزوأ  ناجيبرذأ

 تاذ ىلوألا تسلاو - اينيمرأ  ايجروج  ايزيغرق  ناتسخازق
 لالخ يمالسإ مكحل نيتعبات اتناك نات ريخآلاو « ةملسم ةيبلغأ
 ايدرابك  ناشاش  ناتسغاد  ابوروأ ةراق يفو « ةفلت# تارف

 - ايراتت  ايشافوشت  ايترومداو يرام - مرقلا - ايراكلب
 . 0) ةيلامشلا انيتسأو جربنروأ  ايريكشب

 : نيملسملل ةيفارغوميدلا لاوحألا

 يرجأ ءاصحإ يف - م1891  ه 1118 ةنس يف مهددع غلب

 دع ظسسومو زئعوعطومأع - 1978 لول. 7. م. 123. )1(
 لع معجب 8م هرحعلند 0غ 70210 0ءمجم مات 2. 124 )2
 +378 ص ىعويشلا ركسعملا يف نوملسملا  ىناتكلا رصتنم (؟)

 ه١ ص ةيمالسالا نادلبلا

 ؟ نأ
 انلازكشاو/ايشأ>ىفا ةفلسلا تايلقألا(5):



 ددع غلب يعويشلا دهعلايو -- ًانويلم ١5 سورلا ةرصايقلا دهع يف

 ةدايزلاوةمسن 1١/7470٠١ م1975 ه1 4م ةنس يف نيملسملا

 « ةنس !4 ةدم يف لوبقم ريغ اذهو « نويلملا عبرو نويلم يلاوح

 ةرثك : اهنم « بابسألا نم ديدعلا ىلإ نيملسملا ددعضافختا دوعيو
 اهارجأ يلا ءاصحإلا ةقيرطو « ةيعويشلا ةروثلا ين اومدعأ نم ددع

 « ةرجهحلاو نايدألا ساسأ ىلع ال تايموقلا ساسأ لع نويعويشلا
 ؟ 1مل ىلإ م1401 ما ةنس 5 نيملسملا ددع لصوو

 م١١15 ه 9٠*11 ةنس قو ظ ةنس ”ي 0١ اهردق ةداي زب يأ ةمسن

 ةبسنو ©« /.4ه اهردق ةدايزب يأ ةمسل مهددع غلب

 اهل ةقباسلا ةدايزلا ةبسن امأ « ةنس ١١ ةدم ينةلوبقم ةريخألا ةدايزلا

 2 /.87 املأ ضورفملاف ةيعقاو ريغق ةنس ا“ ةدميف 4١./ )١( ىهو

 م1975 ه1 48 نم ةرئفلا يف نيملسملاةدايز ضافختا بابسأدوعتو
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةريف يف ةاناعملا ىلإ م1569 ها ةا/ ىلإ

 تايروهمجي اهجمدل ةيمالسإلا ةيسايسلا تادحولا ةمواقم ةكرحو

 اهعبتا يلا ءاصحإلا ةقيرط وهو رخآ رصنع لخدتيو « تايفوسلا

 1 . سورلا

 ةرفلا يف نيملسملا رثاكت ةبسن ةدايز ىلإ تايئاصحإلا ريشتو
 ىلإ م1504  ه١"ا/ل4 نم ةرتفلا يف يونسلا لدعملاف « ةريخألا

 دوعت امبر ةيلاع ةبسن يهوزما رك ىلإ لصي م٠ م5

 2 مهيلع ضورفملا عض ولا رارقتسا ىلإو « لسانتلا ةدايز يلإ

 تاونس ةرشعلا يف نيملسملا ديازت ةبسن يف لدعملا اذهب انرس اذإو

 ةدايز ىلإ ريشي اذهف ًايونس /." ةدايزلا ساسأ ىلع « ةريخألا

 ه٠84١ يماع نيبةروصحملا ةرئفلا يف ةمسن نويلم ةرشع نم رثكأ

 ١+ ص يعويشلا ركسعملا يف نوملسملا )١(
 1ع ةكدماتست مقهعامضه]ل موصسصتانستعمم ذه طع 507غ انمنمو 2. 8.

 ؟هم



 ددع لصي ساسألا اذه ىلعو «٠ م٠1  ها٠١٠51١ و ماقال“
 يلاوح م٠198  ها١٠٠4١ ةنس يف ينايفوسلا داحنالاب نيملسملا

 ددعلا لصيو م1417 ه017٠4١ ةنس ينو ( ةمسلك ٠٠
 مهريدقت نم برقي مقرلا اذهو ء ةمسل 65 يلاوح ىلإ
 4٠64500٠ هِي ةيبرغلا رداصملا مهردقتو ؛ تايموقلا ساسأ ىلع
 تاريدقتلا يب مهددع نم لقا اذهو )١1(  ها17ةا/ ةنس يف ةمسن
 يئايفوسلا داحتالاب نيملسملا دادعت نأ ىلإ ةراشإلا ردجنو « ةيمالسإلا
 « طقف يموق ساسأ ىلع ناكسلا ءاصحإ ببسب ةبعصلا رومألا نم
 تايروهمجي فولأم رمأ ىرخأل ةقطنم نم ناكسلا ريجهل ةكرحو
 . قبس امك ريدقتلا ةبوعص نم ديزي اذهو ٠ يتايفوسلا داحنالا

 نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ نيملسملا ةبسن ةدايز روطن ريشيو
 روطتلا ةحص ىلإ ماوا/٠  ها١15 و م1975 ه5 ينس
 نيب نيملسملا ةبسن تناك دقلف « هركذ قباسلا نيملسملل يددعلا
 '/.11را/5 م1995 ه١"4ه ةنس يف ينايفوسلا داحنالا ناكس
 ترشأو :/.11,517 مهتبسن تناك م1909  ه4/"11 ةنس ينو
 - م٠88١ ةنس يو « ةبسنلا هذه ضافختال ةلمتحملا بابسألا ىلإ
 ١54,81./' يتايفوسلا داحنالا ناكس نيب مهتبسن 0-2 ما
 ن.ءاسأ ىلعو « نيملسملا رثاكت عافترا ىلع ةريخألا ةبسنلا لدتو
 نيملسملا ددع لصي نأ لمتحي (؟) ةيونسلا ةدايزلا لدعم حافترا
 لودحلاو « ةمسن ١١١/46٠٠ يلاوح ىلإ م١٠0٠" ها 4
 تاونسلا يف ينايفوسلا داحنالاب نيملسملا ددع حضوي يلالا

 عن ءلورل آ/. رءعاععو - 36تنواتست 702165 2. 40 )1(

 ركن ءازتتت 11340091  ©متتتاتت1523 1 126 5201 10 )0

 2م 8
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 يب مهددع لصو دقو« ةيمالسإلا تاريدقتلا ساسأ ىلع (١)ةريخألا

 ةدايز ريدقتلا اذه يب نوكي امبرو «ةمسن نويلم» ٠ ىلإ ه181/ةةنس

 دمتعت ال اهنأ كلذ ةيتايفوسلا تاءاصحالا حوضو مدع نم تنأت

 زاج نإو « تايموقلا ساسأ ىلع ىببت امنإو « ينيد ساسأ ىلع

 نوكيف « ينئايفوسلا ءاصحإلا يف ديحولا ردصملا وهو « اذهب ذخألا
 . ةمسن نويلم 44 يلاوح نهارلا تقولا يف نيملسملا ددع

 1غ ظتصورو زئعقهطوماع اوال. 1. م. 1237 8 )3(

 نادلبلا +138 ص يعويشلا ركسعملا يق نوملسملا / ىئاتكلا +
 ٠ ا/له١ نصح ةيهحالسالا
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 ىتايفوسلا داحتالاب نوملسملا

 ةيرادإلا ةدحولا

 ناتسكيح داط

 اي زيغرق
 ناتسكب زوأ
 ناك رت
 ناتسخ ْراَق
 ناتسغاد

 نايجيب رذأ

 ايجروج

 اينيم رأ
 اي ريبيس
 عومجلا
 ناشاش

 ايراكلب
 دعب تيغلأ » مرقلا
 « ةيناثلا ةيملاعلا ب رحلا
 يرام
 ترومدأ

 اي راعت

 اي ريكشاب
 ةيلامشلا انيتس وأ
 فودروم

 ةيسك رشلا ياشت رق
 اجيدالأ
 جرب روأ

 شافوحلا

 لكل سلا
 يتايفوسلاداحنالا ناكس

 ماوالاب -ه١ 5517

 يوقف كاك ىلع تيئب ةيمالسإلا تاريدقتلا نأ ظحالي

 والا ب  ىيزآاقال
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 ناكسلا ددع

 ء؟”ةم6

 ما": نإهدهوة

 ١ خمملموء٠٠

836966 . 

 :١  ق ؟ا/ء ٠

 هلو وةوووو

 .ءةنالف"وء ٠و

 ٠٠.0 8*٠

 ء[”مؤ ٠.٠

 ١هوءووثوثمو ٠

 5 "م٠٠

 .ءلاإهووثوو

 هوك كلأواواو

 ةالوو وقوف م

 .هوالو "وو

 هأوفهدووو

 همم

 همم ولف
 ٠.5 :ة١اة٠.4ثمةه

 .ء.ةموثعمو

 و ٠

 هوقةء ثم وعو

 ةرلوءوققووث

 هالوووديفوو

 قل ل

 مال

 ؟جنةهةد د +هو هه

 ةرويلنملا
 .؟4 < و٠6١ و

 م١ 55 .٠*5 و

 | !١ [ةملو٠٠

 هل ا9ءأوثعو

40 
 ءأإ تدودوو عفو

 هول
 .ةءالإؤ رتل
 هوا“ ءهقعو

 ه9؟نووء مود

 م عالة ءدد

 هدوم" اء عم

 هوو ة ودم

 هنو وو و وو

 هرم”

 هو؟ووههوفو

47 !. 
 ءءء نواف

 هم. ايواعو

 هم مم" دووو

 هءال االول
 هر للعفو

 هلوذكووو و

 .هءمالوو مف

 اةزلةوءثف

 غ4 40

144٠٠ 

 ةيوثملا ةبسنلا
006 

0 

1 /" 

 م

0/4 
 ا

0 

1 

0/0 
 ما

0 

00 

00 

 ا

0 

0-6 
 ا

 ا
00 

 هه

 ا

 م
0 

000 

0 

 "1و1

51١ 



5 

 1 ضان نمل
 ني 0

 د

 مهوسصضر

  " 1 0د ١
 ١  5ال 4 1

 9 م ١س

 ب

 ه
 ١

5 52 

 س 2

 ص

 - يدبر

 ابض_ريع

5 3 

١-١ 5 3 . 

5 ! 

 ازال



 ىتايفوسلا داحتالاب نوملسملا
 ماقال سم /1 4١7

 تايموقلا بسح

 ةيموقلا

 كبووأ

 نىاعت

 خازك
 ناجيب رذأ
 ناكرت

 ريغ رق

 كايلك ارك

 كيموك
 روغيو

 ياشتا راق

 راكلب
 ياجون

 كا رتألا نيملسملا عومجم

 ناشاشت
 سك رش
 نايند رباك

 اجيدأ

 «نو رخأ» سك رش
 رافأ

 نيج زن
 نيج رد

 شوجنيا
 زاحا

 « نورخآ م زاخما

 ةظابأ

 اهددع

 |ءال456
 +*ن ود هه
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 ىتايفوسلا داحتالاب نوملسمملا
 م1617 سس ه١ 1

 تايموقلا بسح (ةيقب )

 نأ راسابات

 لوتور

 روخاست

 لوجأ

 كيجداط
 «تيس وألا»ناي زيس وأ
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 3 تب
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 : تالفحالم

 ةيرادإلا تادحولا بسح يئايفوسلا داحتالاب نيملسملا عومجم نيب قرفلا )١(

 . مهددع نم لقأب تايموقلا ضعب ريدقت ىلإ دوعي تايموقلا بسح مهعومجمو
 )١( ايسآ ةراق اهطسو ىف اميس ال يمالسإلا لقثلا زكرم ةيك رنلا تايموقلا لثم .

 ضافخنا ىف ببست ةيمالسإلا ةيبلغألا قطانم ىلإ نييبوروألا سورلا ريجمب (©)
 ,ةملسملا ةيبلغألا قطانم نم نيملسملا ريجهت ةسايس اذه ىف تمهسأو « نيملسملا ةبسن

 ىلإ ةيداليم 7٠٠٠١ ةنس يتايفوسلا داحتالاب نيملسملا ددع لصي نأ معقوتي 0
 69 5 ديلاوملا ةدايز لدعم بست كلذو © ةميسل تويلم ١د هد

 : رداصملا

 ١ . 1978ور 17 ؟عماعع 3ةكدواتال 7عممأعكر ثلانكالعإل 121

  1. 8 5طع ظابسم»و زنئعوع طمماع - ؟01.

 - يعويشلا مسعملا ىف نوملسملا : يناتكلا رصتنملا يلع .

 م ركاش دومخحم  ؟- ملاص رداقلا دبع نسح : بالغ ديسلا دمحم مسا #

 . ةملسملا تايلقألا ةيمالسإلا نادلبلا

 . زيزعلا دبع كلملا ةعماج - ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم.تأ رشن ضعب - ©
 . ةدج

 1سسقأ 1]مكاأزأنأع 06 3كدوانسس 3141209137 ف5 اكلي - <
 مطمسآ1ةعنع ةتونع عونا - 31عللقط ل. 2 1980. م. 45.
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 تايموقلا ساسأ ىلع نيملسملا ءاصحإ نم حضتي اذكهو

 ةبسن تناك املو « /.1ه,ه م1891 ه١" 98 ةنس يف مهتبسن نأ

 مهددع نوكي نأ لمتحي اذل ديازت يف نيملسملا ددع يف ةيعيبطلا ةدايزلا

 ساسأ ىلع ةمسلأ يلاوح م1181  ه١101١ ةنس يف

 نيملسملا ءاصحإ بويع نم هنأ ريغ © /.#ر5 ةيونسلا ةدايزلا

 تايفوسلا نيملسملا نم رخآ ددع بستحي ال هنأ « يموق ساسأ ىلع

 . ىرخأ تايموق نم
 ةيساق لحارم يتايفوسلا داحنالاب نيملسملا ىلع ترم دقلو

 م٠176 ةنس ىلإ م1911 ه1" ينس نيب ةروصحملا ةرتفلا يف

 سورلا لتقف « ةيفارغوميدلا نيملسملا ةلاح يف رثأ امم م١148

 مهنروث رثأ ىلع زيغرقلاو ريكشابلا نيملسملا نم فولألا تائم
 خازكلا نيملسملا نم نويلم تامو م1510 يق ماع دعب

 نويلملا يلاوح دهشتساو م١194171  ه٠4١ تاعاجم يف زيغرقلاو

 تاورث ىلع مهمدابم نويعويشلا قبط امدنع ناتسخازق يملسم نم

 ةقطنملا ىلإ ددج نيرجاهمب سورلا ءاجو « ةيوعرلا تاعامحلا هذه
 ه118/ ةنس يف ةمسن 009/٠٠١ مهددع غلب ايسآ طسوب ةيمالسإلا

 ةيمالسإلا قطانملا ىلإ سورلا نيرجهملا ددع لصوو م1

 .(١)م19ال١1  هاا"١8 ةنس يف يسور ١71/07٠٠١! ايسآ طسوب

 ةيمالسإلا قطانملا تاورث لالغتسا ىلإ فدهت ريجهتلا ةسايسو

 . قطانملا هذه 5 نيملسملا ةبسن ضفخو ايسأ طسوب

 : ةيمالسالا تايموقلا

 تايموقلا اهنم تايموقلا نم ديدعلا ىلإ نوملسملا يمتني

 «اهدعي اهو 05 ص ىعويشلا ركسعملا يف نوملسملا / ىناتكلا )١(

 فى



  هلازكلا  راتتلا  كبزوألا : تاعامحلا هذه زربأو « ةيكرتلا
 - كابلك اركلا - زيغرقلا  ريكشابلا  نائكرتلا  ناجيبرذألا
 ةيموقلا ىلإ يمتنت يلا تاعامجلا زربأ نمو « - راكلبلا  روغيولا
 خولبلا - سرفلا  داركألا - تيسوألا - كيجداطلا : ةيناريإلا
  ايدرابكلا - سكرشلا - شيشتلا : ةيساقفقلا تاعامجلا نمو
 . )١( زاخما  ناشاشلا  اجيدألا

 ددج نيرجاهمب تايموقلا هذه ميعطت ةسايس سورلا عبتا دقلو

 : ةيمالسالا ىضارألا ىلع ءاليتسالا ةسايس

 يضارألا مضل لوألا س رطب دهع ِق امسور تاالواحت تأدب

 ىح م1114 - ه1188 ذنم ىلوأ ةلحرك تأدب « ةيمالسإلا
 دض تناكو ةيناثلا مضلا ةكرح مث ع مامه]1 ل مالمو ةنس
 م1858  ها188١ ةنس يف رغوب ةيروطاربما تهتناو تاناحلا
 . (7) ما49ا  ه818١ ةنس يف ريمابلا ىلع ءاليتسالا من

 ه114/ ةنس مرقلا ىلع سورلا ىلوتسا لحارملا هذه ءانثأ فو
 يداليملارشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف ايزيغرق ىلع اولوتساو م87
 متو يداليمللا رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف ساقفقلا لابج ىلعو
 م844١ ةنس رخاوأ يف ناتسكرتلا ةقطنم ىلع ءاليتسالا
 . (") ماخحا

 ناتسكرملا ةقطنم عاضخإ يف ةنس ١87 سورلا ىضما دقلو

 ععانومو ذم اطع 15410016 طممأ ل. 2 - ص, 0 1(
 ل نتنتت2] 1ك انام 0( 1 1211101317 12. 38.قباسلا ردصملا فز
 .٠ هال ص يعويشلا ركسعملا يف نوملسملا / ىناتكلا (؟)

 فكي



 ةنس ةيسافمق ةقفطنم ىلع ةيرصيقلا ايسور تلوتساو 4 ةيمالسإلا

 5 مالكا 7 هال

 سورلا اهيلع ىئوتسا ىتلا ةيمالسالا ىضارالا

 ؟ مك ةحاسملا هيرادإلا ةدحولا ؟ مك ةحاسملا ةيرادإلا ةدحولا

 همولثثو فودروم ؟ ا 0 تاتسخاذاق

 ه1 ترومدا 0 _ ناتسكب ز وأ

 ه٠. يرام |ةمو6 ٠ ايزيغرق

 506 جروبن روأ هل: ا.م ناتسكيجداط

 .ه١.؟ه١ل)وم مرقلا ٠:؛ةمماأ٠م ايناكر ت

 هدماةم#وث تاشاش همم ناجبد رذأ

 هءاأبهمو اي راكلب همهم إو ث ناتسغاد

 هه..مل٠.6 ةيلامشلا انيتسوأ 0 _ اي ريكشاب

 270 ياشترق 000 اب راعت

 هءالكوو اجيدالا .ءاملثود شافوج

 ه.ء.مكليم ايزاحا

 )١( خم عومجملا

 1 ينايفوسلا داحنالاب ماحلا داوملا مظعم قطانملا هذه متو

 , تاماحلا مظعم ىلع ةرطيسلا ةجردل ةيعيبطلا دراوملا يف ىنغلا ثيح

 5٠./' نم ركأ زاقوقلاو ايسآ طسوب ةيمالسإلا نادلبلا نم جتنيف

 /.45-و « تافسوفلا قه ل ينايفوسلا داحنالا طفن نم

 نم /.7/5 و « مويننارويلا نم /.40 و « تايفوسلا نطق نم

 )١( ص  يعويشلا ركسعملا يف نوملسملا / ىناتكلا 11
  701, 2 178كانتون 7ءممطمماع
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 ريدصقلاو صاصرلا نم /.685 و « قبئزلا نم ٠٠١./ و « ساحنلا

 ''.ؤ5 و « فوصلا نم /.789و موركلا ندعم نم 4٠0./ و
 ماخن نم /.7/ نم رثكأو ؛ ينايفوسلا داحنالا نم جتنملا ريرجلا نم

 اذه ىلإ فاضي )١( ٠ تايفوسلا محف نم /.5097 و « ديدحلا

 راكأ يطعت ةيناويح ةورثو بوبحلاو رجنبلا نم ةمخض تايك
 هذه لك « فوصلا نم يئايفوسلا داحتالا جاتنإ عابرأ ةثالث نم
 يئاذلا ءافتكالا ةسايس عابتا نم يتايفوسلا داحنالا تنكم دراوملا
 ايسآ طسو نادلب تايداصتقا ريوطت ططخ نم مدق امهمف
 . تاماحلا نم مدقت اميف قطانملا هذه قح يفي نل اذهف زاقوقلاو

 : نيعويشلا دهع يف
 ولت ةدحاولا ةيمالسإلا قطانملا عالتبا يف تايفوسلا ذخأ

 ىلإ مهذوفن دتمإ م1970 ه84١ ةنس يفف « ىرخألا
 م1515 ها“ هه ةئس ةيداحنا ةيروهمج تحضاو ناجيب رذأ

 م19174ه4"١11 ةنس يف ةيداحنا ةيروهمج ىلإ ناتسكب زوأ تلوحت اك
 م1474  ه47١ ةنس يف ناتسكيجاط ىلع تايفوسلا ىلوتساو
 تدحناو ما65  ها548 ةيداحنا ةيروهمج ثحبصأو

 ناتسخازاق ىلإ مهذوفن دتماو م1474 ه1147“ ةنس يب ناتسناكت رت
 . م1985 ها1"هم ةنس يف تدحناو م١197 ه1 ةنس يف
 (1)ء1975--ه18ه ةنس يف داحنالل ايزيغرق ةيروهمج تمصو

 ماهم ىلإ  هما9# نيب ةروصحملا ةرسفلا تدهش اذكهو

 ماؤ9١1  ه178١ ةنس يثو ةيمالسإلا تادحولا هذه مامضنا

 ل نتنسمأ [ممانأن م04 31ةكدولتس مفتونتك 701.1 2. )1(

 حا



 ما١197ه11/8 ةنس يف ايراتتو ايريكشاب ىلع تايفوسلا ىلوتساو

 مظعم اولقنو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب مرقلا ةيروهمج اوغلأو
 ع م١197  ه٠4١ ةنس ناتسغاد اومضو « اي ريبيس ىلإ اهناكس

 دعب ةدحاولا ةيمالسإلا تادحولا ىلع تايفوسلا ىلوتسا اذكهو

 امنيب « ةنس ةرشع تس يلاوحب ردقت ةرتف يف كلذ مث « ىرخألا

 ةيمالسإلا قطانملا ىلع مهذوفن اوطسبيل ةنس ١87 ةرصايقلا قرغتسا

 . ايسأ طسوب

 ةروثلا لبق « رصيقلا مكح دض ايسور يف نوملسملا راث دقلو

 يمالسإلا سلجملا لكشت م1917 ةنس سرام يفف « ةيعويشلا

 نوك امث « ايسأ طسو يملسم نم نيفقثملا مضو ايسآ طسو يف

 نيرمتؤملا نم لكشتو « قباسلا خيراتلا ين ءاملعلا ةيعمج ةمئألا

 5" ىلإ ١5 نم ةرسفلا يف شقانو « دنقشط يف ىمالسإلا رمتؤملا
 « سورلاب ايسآ طسو يف نيملسملا ةقالع لبقتسم 194117 ةئس ليربأ
 لالقتسالاب ىدانو « ايسآ طسو- سورلا لالتحا ةيضق شقان امك
 زكرملا » مساب فرعو يناتسكرملا يزكرملا سلجملا بختناو

 . بودنم 1٠٠ دنقشط رعؤم رضح دقلو « ىلمملا

 ىلإ ١ نم ةريفلا يف وكسوم يف ماع يمالسإ رمتؤم دقعو
 يلامش يملسمو نازاق راتث دوهج ةجيتن م1117 ةئنس وبام ١١

 نيدلا ءاملع نم ٠٠ مهنيب نم ناك بودنم م١٠ مضو « زاقوقلا

 رو# يه تاطلسلاب ايسور ُق نيملسملا ةقالع تناكو يمالسإلا

 نينطوتسملا دض ناتسخازاق بوهس يف ةروث تماقو « رمتؤملا ثحب

 ةمظنم تلكشو يسورلا رامعتسالل دح عضوي تبلاطو « سورلا

 م1117 ليربأ قو 3 ما س رام يب ه1 8-3505 مساب تفرع

 خازاقلا ةغل مادختسا ررقو « جربنروأ يف زيغرفلل ماع رمتؤم دقع

 فرح



 ينو « ةيموكحلا نيواودلاو ةيمالسإلا مكاحملاو سرادملا يف
 « زيغرقلاو راتتلا مض جربنروأ يف رخآ رمغؤم دقع م1911 ويلوي
 ينو « مهقوقح نع عافدلل ةيمالسإ ةمظنم ليكشت رمتؤملا ررقو
 ةنيدم ي ايسآ طسو ىملسمل يناثلا ره ؤملا دع م919١ ربمتبس
 تامظنملاو نيدلا لاجر نم ةملسملا تائفلا لك هيف تلثمو « دنقشط

 * « دنقشط يف ةلقتسم ةيمالسإ ةيروهمج مايق ررقو ةيلامعلا
 تاضافتنالا هذه لك 9 مالسإلا خيش اهسأريو ةيمالسإلا ةعيرشلاب

 (١)ةيعويشلا ةروثلا لبق تناكايسور ةرصايق مكح دض تاروثلاو
 ةنس يف فورعملا ءادنلاب نويعويشلا هجوت تاروثلا هذه مامأو
 ىلع ةظفاحملاو ةديقعلا ةيرح لفكت ةيعويشلا ةروثلا نأب م7
 نينيل نم ءادنلا اذه عقوو ةيمالسإلا بوعشلا ديلاقتو تاداع

 ةيمالسإلا تاروثلا باطقتسال كلذو « م1911 ربمفون يف نيلاتسو
 . ةيمالسإلا يضارألا ىلع ءاليتسالا ناك مث « اهدييأت بسكو
 نم ةعساو ةحاسم تايفوسلا مض دقلو « نيدلا ىلع برحلا نالعإو
 « ابوروأ ةراق يرش ينو ايسآ يلامشو طسو يف ةيمالسإلا يضارألا
 ةحاسملا هذه ىلإ فاضي ًارثم وليك 4584948٠١ اهتلمج تغلبو
 . ايربيس يرش يف ًابيرقت اهلثم

 : ةيمالسالا قطانملا ةرادا يف تايفوسلا ةسايس

 ىلإ مهتيتفتو نيملسملا ةدحو ةئزجن ةسايس تايفوسلا عبتا
 مهتغل ةباتك ىلع اوضقو مهنيب ةيبوعشلا مايق اومعدو . تايموق

 قطانملا ىلإو ةيمالسإلا قطانملا نم ريجهتلا ماظن اوعبتتا مث

 لو5سحل 1مقانطيغم هغ 38ةطمانسم ةخكدنمد ال. 2-2. 28-29. )١(

 فه



 ىلإ مهولوحيو ةملسملا ةيبلغألا نأش نم اوفعضي ىتح ةيمالسإلا
 ةملسملا ةيملغألا قطانم نم تلكش دقلو ظ مهراد رقع يف ةيلقأ

 ىرخألا قطانملا يفو « يلارديف مكح تاذ تايروهمج تس

 يناذ مكح تاذ ةيروهمج ١١ يف ةيمالسإلا قطانملا تعمج

 ايجروج ةيروهمج عم ناتنثاو « ايسور ةيروهمج يف ةقحلم اهنم 4

 ًايتاذ ًامكح ةيمهأ لقألا قطانملل تنّوك مث « ( ايراجأو ايزاخمأ )

 تيسوألاو ايسور ةيروهمجي امهتقحلاو ( سكرشلاو اجيدأ )

 . ايجروج ةيروهمجي اهتقحلاو ةيبونحلا

 , ةلقتسم ةيلارديفلا تايروهمحلا نأب ملاعلا سورلا مهويو
 قرو ىلع أربح الإ سيل عقاولا يف اذهو يداحنالا روتسدلا بسح
 تايروهمحلا ًاصوصخ تايروهمحلا هذه ماكح يف قثت ال وكسومف

 « سور ىطسولا ايسأ يف نييركسعلا ةداقلا لكف « ةيناتسكرتلا

 قربلاو ديربلاو ديدحلا ككسلا وريدمو نمألاو ةطرشلا ءاسؤرو

 . سور ةيعانصلا تاسسؤملا ءاسؤر ًاضيأو « سور فتاملاو

 نم نادعاسم ناتسكرللا تايروهمج نم ةيروهمج سيئر لكلو
 نأ مغرو « تارازولا ءاسؤرل ةبسنلاب كلذك لاحلاو سورلا

 ةيروهمج لكل نأ ىلع صنت يتايفوسلا روتسدلا نم ال7 ةداملا
 . تاليحتسملا مكح يف رمأ اذه نكلو (١)لاصفنالا 003

 : تايفوسلا ةقيرط ىلع مالسالا

 « نايدألا نوبراحي اذه لجأ نمو « نيدب نويعويشلا نمؤي ال
 عدي الف « ريثكلا ىشلا تايدحتلا نم مالسإلا هجاو دقلو

 « مالسإلا ىلع ءاضقلا ين ًاعسو نورخدي الو ةليسو نويعويشلا

 ل نننسمأ - آمدانطتاأع 0غ 84دقاتسم دتسماناأ» ةقكفنعع الوآ. ]1 0(

 قف



 قطانملا يف ةيعرشلا مكاحملا تيغلأ م1115  ه١"46 ةنس يفف
 عيمج تعنم م1947 ةنس يفو ٠ مهمكحل ةعضاحلا ةيمالسإلا
 نم وضع فصنو نويلم ىلع ضبقو « ةينيدلا ةيرادإلا ةطشنألا
 ا١و20_ما19378 2 ما18ه1 ه1 51 يتنس نيب ةيمالسإلا ةكرحلا
 م1979 ه48١ ماع ذنم دجاسملا قالغإ ةلمح سورلا أدبو
 ١4,٠٠6١ نم ركأو )١( دجسم ٠١,٠٠٠ اومدهو اوقلغأف
 . ةيمالسإ ةيئادتبا ةسردم

 1 :ميهلطتلا
 ةيئادتبالا ةلحرملا يف نيملسملا لافطأ ىلع يبيدلا ملعتلا مرح

 ,ةيداملا ةفسلفلا سيردتب لدبتساو « لحارملا عيمج قو
 ةيساسالا داوملا ىدحإ ةيسكراملا تربتعا اه « بالطلا هنقلتي
 مللعتلا عنم اذه لجأ نمو « ميلعتلا لحارم عيمج يف سردت يلا
 اهفده ةيميلعت ةسايس تايفوسلا مسرو « لحارملا فلتحم يف ييدلا
 تايفوسلا ةدايس ققحتت ىتح ماظنلل ءالولاب نيدي ليج فيقثت
 ةيجولويديألا طيسبت ىلإ ملعتلا فدهي اك « ةيمالسإلا دالبلا ىلع
 ةفاقثلا رشن كلذكو . ناكسلا عيمج اهمهفي ىتح ةيسكراملا
 . (؟)ةيتايفوسلا

 ةينيتاللا فورحملا تمدختسا م1  مهاا“"5ا ماع لنمو

 : ةيمالسإلا قطانملا لخاد ميلعتلا يف ةيبرعلا فورحلا نم الدب
 فورحلاب تلدبتسا ةينيتاللا فورحلا مادختسا داس نأ دعبو
 رارق ةرئفب اذه قبسو م1978 ه89١ ةنس ذنم ةيسورلا

 )١( لوآلا عيبر (؟”) ددعلا ةوعدلا 2٠٠اىه

  (0يناثلا عيبر ةلجملا ةلجم  2٠شل .٠

 قفل



 ةيسورلا ةغللا لعجب (١)ه7١ها/ ةنسيف ةيتايفوسلا ةدايقلاو بزحلا

 سردت تحبصأو مهمكحلا عضخم يلا بوعشلا عيمجلب ةيمسر ةغل
 اهتيوقتت تايفوسلا ىعسو ةيلحملا تاغللا بناج ىلإ
 ةغل 7١ يتايفوسلا داحنالاب حبصأف ء ةدحاولا ةيموقلا تيتهتل
 « ةيئادتبالا سرادملا فال آ.-سورلا قلغأ اذه لجأ نمو « ةيلحم
 يلاو ةيمالسإلا ناتسكرللا ةقطنمب قبتي :ب لو « ةيلاع ةسردم 0800و

 ةسردم ريغ اهنم قبب نب ل ةيمالسإلا دهاعملاو سرادملاب رخزت تناك

 (؟) دنقشطب « ناخ كرابم و ةسردهو « ىراخحم يف « برع ريمه و

 نيأف « ةينيدلا مهتسارد نومي بلاط 5 ماع لك اهنم جرختي

 يف ناك دقلف . ؟ تافوسلا ةرطس لق ملل هلا نع اله
 بلاط فالآ مضت تناك ةيمالسإ ةعماج اهدحو نازاق ةنيدم

 م1907 ها٠/8١ ةنس يف باتك ينويلم تعبط ةيمالسإ ةعبطمو
 ناكو « ةنسلا يف ىراق فلأ ٠١ اهروزي ةيمالسإ ةبتكم اهب ناكو

 رشنلل ةيمالسإ اراد 77 تايفوسلا ةرطيس لبق ةيمالسإلا يضارألاب
 ةصصختم ةبتكم ١95 و ةيرود ةيمالسإ ةذيحص 6١8 و ةعابطلاو

 نع ردصي اه ريغ جو الف نآلا امأ «٠ (”)تايمالسإلا يف
 م.ركلا نآرقلا نم خسنلا ضعب عبط وأ تارشن نم ةينيدلا ةرادإلا
 ةيرحلاب مهماهيالو و ل ا قبتي لو

 ةدم © برع ريم )» ىراحم ةسردمو « نيدلا ماريحاو ةلادعلاو

 دجاسملا ء ءابطخخ مهنم جرختتي ًابلاط 5٠ اهبو تاونس ا/ اهب ةساردلا

 دهعمل بالطلا لقتني ةساردلا مامتإ دعبو « نوئرقملا اهتمئأو

 ل انهض آصكاتذنبتع 01 8كدماتس طدتسماناإت 701. 1 )00(

 ٠ قباسلا ددعلا ةلجملا ةلجم (؟)
 + ةرإ ص يعويشلا ركسعملا يف نوملسملا )5

 1[عالعم ذص اطع 7210016 ءقمأ 2, 2.
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 6 ناخ كرابم » دهعملا اذببو « تاونس 4 هب ةساردلا ةدمو دنقشط

 نكمي نيدهعملا بالطلا ددع ةفرعم درجمبو . (١)ًابلاط 0
  ييدلا ملعتلل تاطلسلا اهيلوت يلا ةيمهألا ىدم جاتنتسا ةطاسبب

 قاف دقو يتيفوسلا داحنالاب نيملسملا ةجاح ىفكي ال ددعلا اذهف

 ةيتايفوسلا تاطلسلا ف رئعت الو ع ةمسن نويلم 44 مهددع

 نيجيرحلا ةينيدلا نوئشلا ةرادإ نيعت امنإو « نيدهعملا تاداهش

 اذه ىلإ انفضأ اذإف « نيدهعملاب نيسردم وأ ًاظاعوو ءابطخو ةمئأ
 « ةينيدلا سرادملا ءافتخاو « ةيموكحلا سرادملاب نيدلا ملعت ميرحن

 دعاوق ملعت ي يتايفوسلا داحنالاب نيملسملا ءانبأ ةاناعم ىدم انكردأ

 يمالسإلا نيدلا دعاوق يقلنل ديحولا ردصملاف « يمالسإلا نيدلا

 ةرطيس لبق آملسم دلو يذلا ليحلا اذهو « نيدلاولا يف رصحني

 جرخو رداصملا ىشالتت اذكهو « ًايحب ردت ضرقني تايفوسلا

 يضقي ةقيرطلا هذهببو « طقف ًامسا مالسإلل بستني فيعض ليج

 ينايفوسلا داحنالاب نيملسملا سوفن نم مالسإلا نيكمت ىلع تايفوسلا

 مدختسل ًادهعمو ةعماج ١4 اهدحو ناتسكبزوأ يف دجوي امنيب اذه

 . ةيسورلا ةغللا

 : دهحاسملا

 يميقمو ظاعوو ةمنأ نم يمالسإلا نيدلا لاجر ددع غلب دقت

 ةطلسلا ىلع تايفوسلا ءاليتسا لبق ةيسورلا ةيروطا ربمألا يف رئاعشلا
 ناك مايأ اذه ؛ه89 مهددع غلب « م1930 ه175 ةنس يف

 لصو نأ دعبو اذه ىلع ًاسايقف « ًانويلم ١7 ايسورب نيملسملا ددع

 ءالؤه مزلي مك « ًانويلم 44 يتايفوسلا داحتالا ين نيملسملا ددع

 . ؟ ةنيدلا رئاعشلا يميقمو ظاعوو ةمنأ نم

 (١) ىتايفوسلا داحتالا يف نوملسملا / اقسلا توفص دمحم ٠

 ما



 عام .و1ا/ ىأ « قباسلا ددعلا فاعضأ ةثالث هنأ كشال
 . يمالسإلا نيدلا لاجر نم )١( 46٠١ ؟ نآلا دجوي مكف
 فقوم يف ةحضاو بابسألاو « بولطملا ددعلا نم /5/5 هنأ يأ

 ةيسورلا ةيروطاربمالا يف مكحلا ىلع نويعويشلا ءاليتسا لبقف
  ه1787 ةنس يف ىلصمو ًادجسم 7171/4 دجاسملا ددع ناك
 ىلصمو ًادجسم ١١494 اهدحو ناتسكرتلا ةقطنمب ناكو « م1411
 يضارألا تايفوسلا مكح نأ دعبو « ًاملسم 4 لكل دجسم يأ
 برحلا ءانثأ يف يأ م1147  ه١5١ ةنس يفف . ةيمالسإلا
 ددع نأ « ةيتايفوسلا برحلا رابخأ ةديرج ةعاذأ « ةيناثلا ةيملاعلا
 دجاسملا نيأف « يتايفوسلا داحتالا ءاحنأ يف ًادجسم ١17 دجاسملا

 حضوي ةيمالسإلا قطانملا ءاحنأ ىلع دجاسملا عيزوتو . ؟ ةيقابلا
 غلب يلا دنقشط ةنيدم يفف ؛ هللا تويب ددع يف صقنلا ىدم
 ع دجاسم 4 ( ةمسن ١,589,0٠٠ » ةريخألا ةنوألا يف اهبناكس ددع
 ٠٠١ اهيلع تايفوسلا ءاليتسا لبق دجاسملا ددع ناك دلقرمس ىو
 ةنس يف ًادجسم 5٠ ىراخب ين ناكو . ( دجاسم ” نآلا ) دجسم
 ةيروهمج ينو . (؟)( دجاسم 5 اهب نالا ) م1517 م15
 ١؟ (« ايراتت » راتتلا ةقطنم يو 3 ًايلاح ًادجسم اال ناتسغاد

 ةيروهمج ينو « ًادجسم 7٠ ايريغرق ةيروهمج يفو « ًادجسم
 دحاسملا دادعأ يشالت يه ةجيتنلاو ؛ ًادجسم ١١5 ناجيبرذأ
 دجاسملا ددع نأ ًاريخأ رشن دقلو « ةريطخ ةرهاظ هذهو

 ٠٠١ ىلإ لصو «( ناتسكرللا ) ةيمالسإ تايروهمج سمخ يف

 مع ءعازعمم ذه طع 701001ع هه516 7. 1 2. 6. )00(
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 رابك نم هالصلل نوبهدي نيذلا نأ اذه ىلإ انفضأ اذإو « (١)دجسم

 يعي رمألا حبصأ مهنيب بابشلا رهظي الو خويشلاو نسلا
 ليلا اذه دعب « يتايفوسلا داحتالاب نيملسملا لبقتسمل ةمئاقالالظ

 . خويشلا نم

 : ةينيدلا ةرادالا

 ينايفوسلا داحنالاب ةيمالسإلا ةينيدلا ةرادإلا ليكشت ربتعب

 اهرقمو نايدألا ةرازوب طبترم مظنتلا اذهو « ًايبعش ًاميظنت
 خيشلا ناآلا وهو يتفم نيملسملا نوئش ةرادإ سأريو « وكسوم

 سلجم نم ضوفم نييتفملا يئاب لثيو « فوناخ اباب نيدلا ءايض

 دجويو « نايدألا ةرازو نع لثممو ةيروهمج لك يف تايفوسلا

 داحنالاب نيملسملل تارادإ عبرأ دجويو ء وكسوم يف ميقم لثمم

 اهزكرمو ناتسخازاقو ىطسولا ايسآ يملسم ةرادإ « يئايفوسلا

 اهعبتيو ء فوناخخ اباب نيدلا ءايض خيشلا اهسأريو دنقشط يف

 ةيروهمجو « ايزيغرق و ناتسكيجداطو « ناتسكبزوأ تايروهمج

 يف ةينيدلا نوئشلا ىلوتيو « ناتسخازاق ةيروهمجو « نامك رلا

 لوئسم وهو ضاق ةقباسلا تايروهمحلا نم ةيروهمج لك
 . يفملا مامأ

 لامش يملسم ةرادإ يه ةيناثلا ةيمالسإلا ةينيدلا ةرادإلاو

 فرئنابرق دمحم خيشلا نآلا اهسأريو ناتسغاد يف اهزكرمو ساقفقلا

 ايريبيسو ينروألا مسقلا يملسم ةرادإ يه ةثلاثلا ةينيدلا ةرادإلاو

 ركاش خيشلا اهسأري ناكو ايريكشب ةيروهمج يف افوأ اهزكرمو

 +ها٠٠14 ةنس يناثلا عيبر يناثلا ددعلا  ةلجملا ةلجم )1(

 ٠ ها5١-١٠ ةنس يناثلا دامج ١١1 ةرونملا ةنيدملا ةديرج
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 دجسم مامإ ( ليطتسم دمحأ جاحلا ) هفلخو فوأ نيدلا لايخ
 اهرقمو ساقفقلا ءارو ام يملسمل ةعبارلا ةرادإلاو ©« وكسوم
 هبئانو عراذ ناميلس جاحلا اهسأريو ناجيبرذأ ةمصاع وكاب
 . (١)فوأ دمحأ خيشلا

 : ؟ مهنيد رئاعش تايفوسلا نوملسملا ىدؤي فيك

 5 يضارألا كلت ىلع مهذوفن اوطسب نأ ذنم دحتو فنعب ةيتايفوسلا
 يف اهتقرحأو ميركلا نآرقلا خسن عيمج ىلع ةطرشلا تلوتسا دقلف
 نواع دقلو « ه١هه ىلإ م1479  ه48١ ةنس نم ةرعفلا
 تمدختساو « مالسإلا دض ةياعدلاب ةيداحلالا تايعمجلا اذه يف
 ماع يفف ٠ اهفده نيقحتل مالعإلا لئاسو عيمج ةموكحلا
 ةيروهمج يف ةرضاحم فلأ ؟* تيقلأ م1950 ها
 تاعاذإلاو امنيسلا رود تمدختساو « نيدلا دض ناتسكبزوأ
 وأ دجاسملل نوبهذي نيذلا نيملسملا ةروص هيوشتو نيدلا ةبراحمل
 ةياغلا هذهو (؟)ةيمالسإلا دايعألاب نولفتحي وأ ناضمر نوموصي
 جاجحلا اوعنمو ه147 ةنس ذنم نيدحلللا داحتا نويعويشلا سسأ
 ًايونس قطانملا هذه نم جاجحلا ددع ناك ةيمالسإلا يضا ألا ىلع تايفوسلا ءاليتسا لبقف « مارحلا هللا تيب ىلإ باهذلا نم
 نيب تايفوسلا مكح ْق مهددع لصو « ًآفلأ مه نيب حواري
 لصي ال ةريثك تاونس يثو ؛ تاونسلا ضعب ين ًاجاح ٠١ و 6
 . تيفوسلا جاجحلا

 )١( ص ىتايفوسلا داحتالا يف نوملسملا / اقسلا توفص دمحم 8“

 ؟““ ددعلا ةوعدلا ةلجه (؟)
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 تاجوم طسو مهنيد رئاعش نوملسملا يدؤي فورظلا هذه يف

 ببسب «© دجاسملا داورك نينسملا ريغ رهظي ال اذهل ؛ بعرلا نم

 ىلع ًايداصتقا رثؤي اذه نأ ةجحم جحلاو موصلاو ةالصلا عنم

 ي نيدلا لاجر ضعب رطضا اذه مامأو « يئايفوسلا عمتجملا

 عيطتسيو تايفوسلا فادهأ عم مجسنت ىواتف رادصإ ىلإ ايسور

 لبقتسم ىلع رثؤي ال لكشب ةينيدلا هرئاعش ةيدأت اهالخ نم ملسما

 عمجي نأ ملسملل ىواتفلا هذه تحابأ دقف « يتايفوسلا داصتقالا

 « ناضمر رهش يف ًادحاو ًاموي موصيو موبلا يف ةدحاو ةرم ةالصلا

 تناك ولو ىبح يحاضألا حبذ عنمب ًارمأ تاطلسلا تردصأ دقلو

 جملا ةضيرفل ةبسنلابو ٠ ةيداصتقالا رارضإلا ةجحب ًاصاخ اكلم

 . ةديدع بابسأل اهتيدأت ييفوسلا داحنالا يف نيملسملا ىلع بعصيف

 . مهنيد رئاعش نوملسملا اهيف سرامب يلا فورظلا يه هذه

 : يمالسالا ملاعلاب تايفوسلا ةقالع

 ةيلخادلا لاوحألا اهنم فورظ ةدع ةقالعلا هذه

 « ةيلودلا فورظلل ًاقفو ةيجراحللا ةحلصملا وأ « يتايفوسلا داحتالاب

 ىلع رشابم موجه يأ عقي مل ةيعويشلا ةروثلل ىلوألا تاونسلا يفف
 اوناكو « يبعشلا معدلل ةجاحم اوناك ددحلا ةداقلاف « مالسإلا >

 « تايرحلا لوح معدوعول اذيفنت تالزانتلا ضعب ميدقت ىلع ني ربج
 ةيكلم تددح يلا تاءارجإلا ضعب ذاختا يف اورخأتي مل مهنأ ريغ

 مياعتلا تصلقو ةيئدم ىلإ ةيعرشلا مكاحملا تلوحو فاقوألا

 نيدلا لاجر عم فنعلا اولمعتساف نويعويشلا رامنتا م ٠ يبيدلا

 ةيملاعلا برحلا تماق الو « نوجسلا يف مهب وجزو « نيملسملا

 . ايسور ناملالا مجاه امدنع نيدلا لاجر نويعويشلا نداه ةيناثلا

 يمالسإلا ملاعلا اوبسكيل نيدلا لاجر عم مهفنع نم تايفوسلا فقخف

 <5كظمْثْء



 « يتايفوسلا داحتالا مكح فوشورخ ىلوت الو « مهبناج ىلإ
 نيدلا دض ةزكرم تاالمح لكش 5 داهطضالا ةسايس تداع

 2 ما"م4  هااخمع ينس نيب اميف امورذ تغلب يمالسإلا
 اهرود ببسب دجاسملا ضعب قالغإب ةيتايفوسلا تاطلسلا ترمأ دقو
 (١)فوشورخ ةياهنب ةسايسلاهذه تهتنا دقو « نيملسملا ةايح يف
 عم فيكتنو نايدألا ىلع ءاضقلا ىلع ةينبم بزحلا ةسايس نأ ريغ
 دوس نهارلا تفقولا يف 4 ةيلودلا فورظلل اقفوو اهتحلصم

 نيملسملا فوفص عمج ىلإ هجتن ةيحور ةضيم يمالسإلا ملاعلا

 هذه ين ًايلود يمالسإلا ملاعلا ةوق زاربإو مهتملك ديحوتو
 تاروشنملا تفتخا دقلف « ًاتقؤم نيدلا نويعويشلا ندابي فورظلا
 تأدب « هل يمتحلا بايغلا ىلع دكؤتو نيدلا مجام تناك يلا
 ةردعب ف رعت تاروشنم اهلح تلحو عجا ريت ةركفلا هذه

 . يكارتشالا عمتجملا عم ملقأتلا نم اهنكمتو رارمتسالا ىلع نايدألا
 هيدؤي يذلا يتالخألا رودلا اوكردأ تيفوسلا ةداق نوكي امبرو
 ةنداهم ةرهاظلا هذه نوكت امبر وأ « تاعمتجملا ةايح يف نيدلا
 هب ماق ام اذه معدي اممو ؛ يمالسإلا ملاعلا ةوحص ةجيتن ةتقؤم
 رمأ اذهو « ةيلود ةيمالسإ تارمتؤم دقعل تاوعد نم تايفوسلا
 يملسمل ةينيدلا ةرادإلا تعد دقلف ؛ تايفوسلا دنع فولأم ريغ

 يمالسإلا ملاعلا ةطبار نع نوبودنم هرضحو ه4 ةنزس ْى
 , ندرألا نعو ايسينودنأ نعو ناتسناغفأ نعو « ةمركملا ةكمب
 : اينازئاتو « سنوتو « ايراغلبو شدالغنبو « ناتسكاب نعو
 « اكنال ىريسو « داشتو « نادوسلاو « قارعلاو « ايبيلو « رصمو

 قياصلا رسدصملا )١(
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 نميلاو « ايريجينو برغملاو « ايزيلامو تيوكلاو لاموصلاو

 . (١)لاغنسلاو دئطاو نانبلو

 « هركذ قباسلا ثيدحلا رصعلاو يراخبلا مامإلا رمتؤم لبقو

 دض ةيبرعلا لودلا ديبأتل ه١" ةنس يف ىمالسإ رمتؤم دع

 دّقع لامتحا ىلإ ًاريخأ ءابنألا تالاكو تراشأ دقلو « ليئارعإ

 ةبسانعب ه٠٠4١ ةنس ةياهن يف دنقشط ةنيدم يف يمالسإ رمتؤم

 ىلع تايفوسلا نم ًادر اذهو « يرجهلا رشع سماحلا نرقلا ةيادب
 تناك امهمو « دابأ مالسإ يف دّقع يذلا ريخألا يمالسإلا رمتؤملا

 ةدابعلا ةيرح ءاطعإ لضفألا نم هنأ الإ « تارمتؤملا هذه ةياغ

 ةليط هنم اومرح يذلا رمألا « يئايفوسلا داحتالا لخاد نيملسملل

 . ةيئاعدلا تارمتؤملا نم قحأو ىلوأ وهف ًاماع ٠

 يف نيملسملا عم تايفوسلا ةسايس رصح نكميب اذكهو

 : راودأ ةئالث

 حماستلاب فصتا يذلاو ةيكيتكاتلا ةكرحلا رود اهوُأ ناك

 م1111 -- ه1175 ةنس نم قرغتساو مهمكح ةيادب يف يرهاظلا

 ءادن بعشلا يبودنم سلجم هجو دقلو 2 م9784 م14 ىلإ

 قرشلاو ايسور يملسم عيمج ىلإ رهشب ةروثلا دعب م1911 ةنس يف
 ةرح نآلا نم ةيفاقثلا مكتاسسؤمو مكدئاقع ربتعن : هيف ءاج

 مكريغنملخدت نودبو ةيرحب مكتايح اومظنت نأ مكيلعو ةمرتحمو
 دعب ضقن ءادنلا اذه نأ ريغ . اهتموكحو ةروثلا اودئاست ىكل

 ثيح « م1978 1847 ةنس يعويشلا بزحلا رمتؤم يف كلذ

 نيئالثلا نأ ىلإ رظنلاب هنإ : هيف ءاج نيملسملاب ًاصاخ ًارارق ذختا
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 اوظفاح دق ىتيفوسلا داحنالا يف نوشيعي نيذلا نيملسملا نم ًانويلم
 لاطبإل لئاسولا داحنإ انيلعف ناآلا ىلإ مهديلاقتو مهماداع ىلع
 تالمح تماق كلذ رثأ ىلعو « مهريغ عم انلعف ام لويملا هذه
 . مالسإلا دض ةبيراض

 يبتس نيب يشحولا داهطضالا رود ناك : يناثلا رودلاو
 اذه ثادحأ زربأو ماؤ١4  ه)٠85 2 م1959 م4
 ةريزج هبش يف ملسم نويلمل تعقو يلا ةيشحولا تامجهملا رودلا
 قطانم ىلإ سورلا ريجهلو ٠ يمالسإلا نيدلا لاجر لتقو « مرقلا

 ىمسي ام وهو « ةيتاوملا صرفلا زاهتنا رود : ثلاثلا رودلا
 هيف تزربو « مالسإلا دض برحلل ةليسوك يملعلا داحلإلاب
 نلعأ دقلف « نرقلا اذه نم تانيسمحلا يف داهطضالا ثادحأ
 ل* ها9/4# ةنس يف نيرشعلاو يداحلا يعويشلا بزحلا رمتؤم
 : ييفوسلا داحنالا ُى مالسإلل لح عضو بكي هنأ م65

 رمضت اهنكلو ٠ مهحلاصم بسح نولتت مهتسايس اذكهو
 . (1)١كلذل ص رفغلا زهتنتو نيملسملا رشلا

 حشا

 ه١ئغ٠١٠ ةنس لوألا دامح ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن )01

 ا



 ايريهسي ةملسملاةيلقألا

 هتحاسمف « ةحاسم ملاعلا ميلاقأ ربكأ ربتعي « عساو مياقإ اي ربيس

 ابروا ةحاسم قوفت اذببو . (١)؟مك 17١رال5ه,٠٠٠ ىلع ديزت

 « ةيلامشلا اكيرمأ ةراق ةحاسم فصن نم رك : اهلك أ

 ثيدح نم ملاعلا لود ربكأ ينيفوسلا داحتالا تلعج ايربيس ةحاسمو

 ءارحص ايربيس ةحاسم نمىربكلا ةصخلا نأ ريغ ؛« ىضرالاحطسملا
 . ءاتشلا لصف يف اميسال اهب ةايحلا دمجتت ةيديلج

تسا ال ةيروهمج تسيلف « ايربيس ةحاسم مظع مغرو
 اهالق

 . ىرخألا تايروهمحلا ضعبك يتايفوسلا داحنألا نمض يئاذلا

قو « ةيداحتالا ايسور ةيروهمج عبتي ميلقإ يه لب
 تايفوسلا دارأ د

 نم هيف نجسيل « ةيزكرملا ةطلسلل عضخمي ىفنم لظتل « اذه اهل

 « ًابوعشو ًادارفأ تايفوسلا نييعويشلا بضغ مهيلع بصني
 يلامجإ غلب دقلف « ناكسلا ليلق ةسبايلا نم ميظعلا حطسملا اذهو

 نييالم ةرشع ةريخألا ةنوألا يف ةيقرشلاو ىطسولا ايربيس ناكس

لع ديزي ىصقألا قرشلاو ايربيس ناكس ةلمجو « ًابرقت
 ًانويلم 75 ى

 ناكس شيعيو . نويلملا فصنو نينويلملا يلاوح نوملسملا لكشي
 اب دمجتت يلا قطانملا يف « مياقإلا شماوه ىلع (1) ايرييس

 . فيصلا يف رهدزتو « ءاتشلا يف ةايحلا

 1ع 1تاعتت20092] )ةفعطمملع 1976 -م. 6 )01(

 ٠ ةملسملا تايلقألاو ةيمالسالا نادلبلا (5)
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 : عيقوملا

 برغلا يف لاروأ لابج نيب ةعقاولا ةقطنملا ي ايربيس دجوت
 ايسآ طسوب ناتسكرتلا ةقطنم نيبو « قرشلا يف يداحلا طيحملاو
 لغشتو « يلامشلا دمجتملا طيحملاو بونحلا يف ايلوغنمو نيصلاو
 . اهركذ قبس اك عاستالا ةميظع ةحاسم

 ٍن

 : ضرألا

 4 سيراضتلا نم ةددعتم ًاناولأ عمجي مخضلا حطسملا اذه
 : اهماسقأ نيب زيمت نأ نكميو « لابحلاو باضهلاو لوهسلا مضت
 هذه دجوت « ايسور لوهس ربكأ يهو « ايريبيسلا ةيبرغلا لوهسلا
 رب نيبو برغلا يف لاروأ لابج نيب « ايربيس يبرغ يف لوهسلا
 لالتو الامش يلامشلا دمجتملا طيحملا نيبو « قرشلا يب يبسي
 نينويلم ىلع لوهسلا هذه ةحاسم ديزتو « بونحلا يف ناتسخازق
 « ( ةمسن نويلم <,” ) ةعبرملا تارتموليكلا نم نويلملا فصنو
 « شترا هدفارو بوأ اهرابنأ زربأو « لامشلا وحن ةماعب ردحنتو

 ضاوحألا مظعأ نم ناكل رهنلا بصم قطانم يف ةايحلا دمحم الولو
 . (١)ملاعلاب ةيرهنلا

 ىطسولا ايرييس ةبضه يف لثمتي ايربيس ضرأ نم يناثلا مسقلاو
 اهعافترا طسوتمو « انيلو يسني يرب- نيب ةعقاولا ةقطنملا لمشتو
 . ةزاتمم ةيندعم بساور مضتو « لامشلا وحن ردحنتو 2«م 065
 : ىلاعلا يف ةبذعلا تاريحبلا ربكأ نم لاكيب ةريحب ةبضهلا هذببو
 . (؟)رثموليك 0,6٠٠" اهتحاسم غلبت ذإ

 اع معرب رع ل همعلنو 0غ 70:10 (0ءموعدمأت7 125.2 )4١



 تاعفترملا يف لثمتيف ايربيس يضارأ نم ثلاثلا مسقلا امأ

 قلطأو ) يداحلا طيحملاو هبرغ يف انيل ربل نيب دتمبو ؛ ةيقرشلا

 طيحملاو بونحلا يف رومأ رهن نيبو ( ىصقألا قرشلا سورلا هيلع
 « سرضملا يلبحلا رهظملا مسقلا اذه ىلع بلغيو « لامشلا ين دمجنملا

 رم فال ةثالث ىلإ ًانايحأ لصي عافترالاو ةددعتم نايدو هللختتو

 دجوي ثيح قرشلا يف اكشتمك ةريزج هبش مسقلا اذه لمشيو
 . (١)أطشن ًاناكرب نورشعو نانثإ

 : خاسنملا

 , ةعساشلا ةحاسملا هذه ربع خانملا فلتخمي نأ يعيبطلا نم

 ةجرد ىندأ تلجس ثيحو ماعلا يف ةيديلج ءارحص ربكأ ثيح

 يه ايربيس ءاحنأ عيمج يف ةكرتشملا ةمسلا نأ ريغ « سبايلا ىلع
 كانهو « ريثكب رفصلا نود ام ىلإ ءاتشلا ةرارح ةجرد يف يندتلا

 ينو « رواجملا سبايلا وزغت ىتلا ةدرابلا ةيئاوهلا لتكلا ينرتت
 وأ ةيلامشلا نم ًائفد رثكأ ةيبونحلا تاقاطنلا نوكت فضلا
 ةليلق راطمألاو « ةعفترملا نم ةرارح رثكأ ةضفخنملا تاقاطنلا

 . ةردانو

 : ناكسسلا

 « قبس امك ًانويلم ؟5 يلاوح ىصقألا قرشلاو ايربيس ناكس

 ةفاثك رثكأ ةيبرغلا ايربيسو بونملا يف شيعي ددعلا اذه
 طخلا رواجي يناكسلا عمجتلاو « ىرتخألا ةيربيسلا قطانملا نم

 . (5)ىصقألا قرشلاو ةيبروألا ايسور نيب يديدحلا

 )١( قباسلا ردصملا *

  7. 2. (0آطع معو ظصعإتءامرهلتوب ه6 4 (ءمهجهرمطإل
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 يلا ةيمالسإلا بوعشلا ةرصايقلا سورلا دهطضا دقلو
 ىساقو ء مصعت (ببس كلذ ناك : تعضخ

 نم تايلول ضرعتو « ةاناعملا نم ريثكلا ملسملا راتتلا بعش
 مرقلا يملسم ددع ناكف « مرقلا لهأب اولعف كلذكو « داهطضالا
 فلأ ةئام ىلإ لصو ء ه1198 م1/8١ ةنس يف نويلم فصن
 جراخلا ىلإ ةرجحلا ىلع اوربجاو « م1857 ه٠78١ ةنس 5

 دهع ي' مرقلاب ثدح كولسلا سفنو « ايربيس ىلإ اودعبأ وأ
 ناكس تايفوسلا مهنا امدنع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب تايفوسلا
 ريثكلا اودعبأو مهتيروهمج اوغلاف « ناملألا عم نواعتلاب مرقلا

 سيئا تل

 ؟ ءاتشلا ةوسفق أيريدس ناكس مواقي فيك

 ؟ ماا



 انويلم ًاضيأ ايربيس ىلإ تايفوسلا رجهو « ايريبيس ىلإ مهنم

 ناتسكربلاو راتتلاو لوغملا نم طيلخ ايربيس ناكس ناك اذكهو

 . (١)داحنالا بوعش نم مهيلع بوضغملاو سورلا نم نيرجاهملاو

 : ؟ ايرييس ىلا مالسالا لصو فيك

 نم ناكو « ناتسكرللا وأ ايسآ طسو ميلقإ رواجن ايربيس

 نأ ذنم « ايربيس ىلإ مهقيرط نوملسملا ةاعدلا ذختي نأ يعيبطلا

 لئابقلا نيب مالسإلا رشن ةاعدلا لواحف « ايسآ طسو مالسأإلا داس

 فورظلا ةوسق مامأو « ايربيس يف شيعت تناك يللا ةيئادبلا

 دحأ فشك دقو « ةاعدلا ءالؤه دهشتسا أيربيس يف ةيخانملا

 فشك « ىراخب نم نيمداق ايربيس ىلإ اويهذ نيذلا نينسملا خويشلا

 « ايرببيسب ةيمالسإلا ةوعدلا يف داورلا ءالؤه نم ةعبس رباقم نع
 نع فشكي نأ داورلا كئلوأ دوهحلا عبتتملا خيشلا اذه عاطتساو

 (ميشتوك ١دهع 5 يمالسإلا مكحللاب ربيستعضخ امدنعو « مهم امسأ

 ءاعتل ىراحي نم مالسإلا ءاملع مدقتسا م١161  هوا/8 ةنس يف

 لبق ةمطنملا ىلإ دتما دق مالسإلا اكو ظ مالسإلا دعاوق اب رببيس ناكس

 نيذلانيملسملاةاعدلادحأ فصو دقو « اهيلإ يسايسلا ذوفنلا لوصو

 « شترأ ربن ىلع ايرييسب هترضاح ىلإ ناخ ميشت وك مهمدقتسا
 (؟) شترأ رهن ىلع ايربيسب كاذنآ ةوعدلاو نيملسملا ةاعدلائ ص و

 روحم كانهو « ايربيس ىلإ مالسإلا هكلس ًاروحم ايسآ طسو ناكف

 )١( ص يعويشلا ركسعملا يف نوملسملا / ىناتكلا 59 2 717+
 نيملسملا ةايحل ةيقيقحلا ةصقلأ / رون دمحم ٠

  )0ص مالسالا راشتنا 587

 ؟ 8م



 نم مداقلا يئرغلا روحملا وهو « اي ربيس ىلإ مالسإلا هنم ءاج رخآ
 راجللا مدق دقلف « ًايلاح ةيتايفوملا ايراتت ةيروهمج ةمصاع نازاق
 ةلود طوقس دعب ىبح أطشن روحملا لظو « ايربيس ىلإ اهنم

 ةوعدلا تلظ ةيريصيقلا ايسور لالتحا مغرو « ناخ مشت
 بواو شترا يره ني اميف ايربيس ناكس نيب مدقت يف ةيمالسإلا
 ديشانأ يف مالسإلا دعاوق ايربيسب ةملسملا لئابقلا تغاص دقو
 نأ نيدلا دعاوق تعاطتسا ديشانألا هذبلسو ع ابم نونغتب ةيبعش

 . (١)ر سيو ةلوهس يف بعشلا بولق ىلإ لصت

  ه98/8 ةنس ي ناخ مشتوك ةيروطاربما تطقس دقلو
 اهتمصاع ىلإ اولخدو « ةرصايقلا سورلا يديأ ىلع ء مم
 « مهرصنب ًانميت « ايرييس اهلك دالبلا ىلع اوقلطأو « ريبيس »

 يدا طبحملاو لاروأ لابج نيب ة ةعقاولا دالبلا تحبصأ اذكهو
 ايسور ةرصايق ءالبتسا شقوب مو ' (؟)نآلا أي ربيس فرعت

 ةوعدلا ءاملع بأد دقلف « ةيمالسإلا ةوعدلا مدقت ايربيس ىلع
 دنقرمسو ىراحن نم مهمودق رمتساو اهرخي ىلع ةيمالسإلا

 . (*)ةرصايقلا دهع يف ايربيس ىلإ نازاقو

 لثمُت « ايربيس يب ةيمالسإلا ةوعدلل ثلاث ردصم كانهو
 00 وأ ةرصايقلا سورلا مهأفت نيذلا ةملسملا تاعامجل_ا ٍي

 نم اهلكأب ةملسم آبوعش اولقن دقلف « اهيلإ ثيدحلا رصعلا يف
 ا ىعيبطلا نم ناكو اب رييس ىلإ نييناتسكرمللا نمو راعتلا

 . كلذ ريغ يفنلا نم فدحلا نأ مغر ةيمالسإلا ةوعدلا رذأ نم

 /4*؟ ص ةيمالسالا نادلبلا (؟)

 784 ص مالسالا راشتنا (؟)
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 لك بقاعي يسورلا نوناقلا ناك ةيرصيقلا ايسور دهع يو

 ةبوقعلا تناكو « مالسإلا ىلإ لوحتي وأ ةسينكلا نع ديحمب صخش

 معرو ظ تاونس رشع نجسيو ع ةيندملا هفوقمح ةفاك نم هديرحجن

 ةديقع ىلإ اهرسأب ىرق بذج يف ةيمالسإلا ةوعدلا تحج كلذ

 ُق ردص ًامدنع ًاجاوفأ مالسإلا 5 سانلا لخد 09 4 مالسإلا

 (1406)1  ه18908 ةنس يف ينيدلا حماستلا نوناق ةيرصيقلا ايسور
- 
 اي

 يو « ًايرابجإ ةيسورلا ةسينكلا مهم رصن نم مالسإلل داعو

 نم رثكأ ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف لقن تايفوسلا دهع
 أذه معدو أب ربيس ىلإ ةيمالسإلا بوعشلا نم دنويلملا ثلثو نويلم

 : (؟)مالسإلا راشتنا

 « ايربيسو ةيبروألا ايسور يملسمل ةينيدلا ةرادإلا ايربيس عبتت و

 . ايريكشب يف افوأ ةنيدمب اهزكرمو

سس سسساهاا-عنعملا
 هس سس 

 )١( ص مالسالل ةوعدلا 8٠؟
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 ةيتايفوسلا ناتسخازاق ةيروهمجب نوملسملا
 ع ينايفوسلا داحتالاب ةيمالسإلا تايروهمجلا ىدحإ يه

  يتايفوسلا داحتالا يف ةحاسم ةيمالسإلا ةيسايسلا تادحولا ربكأو
 « ايسور دعب ةحاسم ةيتايفوسلا ةيداحلالا تايروهمجلا ةيناثو
 ةيروهمج ربتعتو © علرم ريموليك ع, 71 اهتحاسم غلبت ذإ
 : ًاناكس يتايفوسلا داحتألاب ةيمالسإلا تايروهمحلا رثكأ ناتسخا زاق
 هام 6 نما تلقا نيطبلا ا ارا
 نم (؟)ًاماع نيعبرأ ىدم ين ه١894١ ةنس يف /.57 ىلإ
 ' تايون اهعبتا يلا ريجهتلا ةسايس ببس كلدو « تايفوسلا

 دادعأب سورلا اورتجهو « ايربيس ىلإ اهنم نيملسملا اورجه دقلف
 امنيب اهناكس نيب ةيبلغأ اوحبصأ ىبح « ناتسخازاق ىلإ ةريبك
 . ةيلقألا مجح ىلإ نوينطولا اماكس لئاضت

 : عقوملا

 كتمت و 4 أيسأ ةراق طسو 1 ناتسخازاق ةيروهمج دجوت
 دودحو ياتلا لابج ىلإ ًابرغ نيوزق رحبو احبوفلا رهن نيب اهيضارأ
 : ًابونج ايصآ طسو ءارحصو الامش ايربيس نيبو « ًاقرش نيصلا
 ناتسكبزوأو ايزيغرقك بونحلا نم ةيمالسإ تايروهمج اهب طيح
 ةبالو يهو ةيقرشلا ناتسكرلا قرشلا نم اهدحنو « اينامت رتو
 يح اءرييس“ اهامش قو نيصلا اهيلع تلوتسا « ةيمالسإ

 "15 طنش 0 ا. 1 2. 7 )0(

 يا ص
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 ةمصاعو « ةيلامشلا ناتسخزاق دودحمب طيح ىمالسإ شماه

 . يرشلا ابونج يف اضأاملا ناتسخازاق

 : ضرأآألا

 يفف ٠ اهملاعم فلتحن ةيسيراضت تاعاطق ناتسخازاق ضرأ

 ءزحلا أذه لثعو 4 خانملا ةي وأ رحص ةجومتم بوهس لامشلا

 يناورلا ضعب هللختت لهس طسوألا مسقلاو « ايربيس لخدم

 لثميو « طاسبنالا ىلإ هنم جومتلا ىلإ برقأ وهف « لالتلاو
 نوكتيو « ةيبونحلا تاعفترملاو ةيلامشلا بوهسلا نيب لاقتنا ةقطنم

 ةبضه نم قرشلا مسقلا كلذكو ناتسخازاق نم ينونحلا مسقلا

 للختت امك ناش نايتو ياتلا لابج نم ءازجأ اهلاختتو خازاق
 ديدعلاو شاخلب ةريحبو لارأ رحب اهنم ةيئام تاحطسم ناتسخزاق

 نوحيس ربم نم ربكألا مسقلا اهب يرحيو « ةريغصلا تاريحبلا نم

 طيح ةضفخنم ضرأ ناتسخاراق نم يثرغلا مسقلاو ( ايرادرس )

 . (١)ةيلمرلا نابثكلاو تاعقنتسملا اهب رشتنتو « نيوزق رحب

 : حانثما

 «أ هتعقر ببسب ىرخأل ةقطنم نم فلتخ د ناتسخازاق خانم

 مياقإلاو ةليلق راطمأ هبيصت «٠ لامشلا يف فرطتم يراق وهف

 ةدح ديزتو فافحلا كدتشيو « ًافافج ريكأ يوأ رحص طسوألا

 مسقلاو « لارأ رحبو شاخلب ةريحبك ةيلخادلا ضاوحألا يف ةيراقلا

 856 , 504 ص ةيمالسالا نادلبلا / ةيفارغج (؟١29)
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 : ناكسسلا

 م1999 هاهم ةنس يف ناتسخازاق ناكس ددع غلب دقل

 ب” ره: .يهنه :قيلسملا ةينلا تناك + .ةمت قة

 . ةقطنملا ىلإ سورلا ريجمم ببسب لبق يذ نع ضفختاو

 داهطضالا ةيحض بهذ دقلف « ديرشتلاو داهطضالا تيل

 ةنس يف مهيلع ةيكارئشالا نيناوق قيبطت يف نيناتسخازاقلا نم نويلم

 (١)كاذنآ ناكسلا عبر لثمي ناك ددعلا اذهو « م1590 مالم عو

 ىلإ ناتسخازاق ناكس ددع لصو م1910  هزا"٠4 ةنس فو

 ةمسن تر ٠٠,٠5٠٠ مهليب نم سورلا لثمبةتمسل ٠

 ةملسم ريغلا ةيسورلا تايسنحلا نم نيرجاهملا مهيلإ انفضأ اذإف

 . (81./)5؟ ةبارق ىلإ ةبسنلا عفترت

 مهتيروهمج يف ةيلقأ نيملسملا لعج ةرجهلا فده اذكهو

 « /."7 نييناتسخازاقلا ةبسن تحبصأ دقلف « « ناتسخازاقر

 زواجتت ال نيملسملا ةبسن دحن ىرخألا ةملسملا تاعامحلا ةفاضإبو

 ببسب ةيلقأ ىلإ ةيرثكأ نم ًاماع 4٠ ىدم ىلع اولوحتف . /. عم

 ةيروهمجل يرشبلا نيوكتلا يف ًابيجع اطيلخ ترمثأ ىلا ةرجهلا هذه

 يف ناتسخزاق ةيروهمج ناكس ددع لصو دقلو « ناتسخازاق

 . ةمسن (5) 15١46:0٠0٠ (ماؤرملإ  ها501 ةنس

 ( ًابيرقت نيملسملا نم ةمسن نييالم ٠7 ةبارق ددعلا اذه نم

 )١( ص قباسلا سسصملا يعويشلا ركسعملا يف نوملسملا 11+
 8اطبكاتتط 21210331 (0هدصتصتن ك1 ذا لع 9096+ 6م

1080 

 ل 0اتتقأ 1صسكاتأانأع هأ 14دلتسم 11212011197 2. 6. )2

 1 طع طاتتومو ؟ءممطعماع 7/01. 2 - 2 110. )م
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 ةَئس ِق ملسم !١" ةترءدل 2 ةيب رغلا رداصملا مهددغ ىلإ ريشن و

 1١ ) م15 1/ا/ تع ما

 : ىرسشبلا طاشنلا

 مهسي يوعرو يعارز داصتقاب ناتسخزاق ةيروهمج عتمتت
 نم /.18/0 ةبسنب مهستف « تايفوسلا دراوم يف ةريبك صصحب
 ريعشلاو حمقلا يث لثمتت يلاو ينايفوسلا داحنالا يف بوبحلا جاتنإ
 اذه . « تايفوسلا زبخ ةلس » ناتسخازاق ىلع قلطيو « زرآلاو
 جتنتو « ةهكافلاو يركسلا رجنبلاو نطقلا نم اهجاتنإ بناج ىلإ
 ردقتو يئايفوسلا داحتالا يف فوصلا جاتنإ عبر يلاوح ناتسخازاق
 ًانويلم نيئالثو ةسمخم و ةيشاملا نم نيبالم ينامثب ةيناويحلا اهباورث
 يف ةثلاثلاو « ساحنلا جاتنإ يف ةيناثلا ةبترملا لغشتو « مانغألا نم
 « ملاعلا يف موركلا ندعم جاتنإ يف ىلوألاو لورببلاو محفلا جاتنإ
 . ناتسخازاق ىلإ سورلا ةرجشه زيكرت ببس يه تلارويرلا هذهو

 : ؟ ناتسخازاق ىلا مالسالا لصو قيك

 ىلإ « ايسآ طسو ىلإ هلوصوب طبترم اهيلإ مالسإلا لوصو
 ىلإ مالسإلا لوصو قبس دقلف ٠ ىراخبو دنقرمسو دنقشط
 ةبستق ىلوت امدنعو « اهيلع ةقباسلا قطانملا ىلإ هلوصو ناتسخازاف
 مالسإلا حوتف تلخد ه88 ةنس يف ناسارخ رمأ يللهابلا ملسم نب
 . رارقتسالا دح ىلإ تلصو « ةديدج ةلحرم رهنلا ءارو ام دالب ين
 نأ عاطتساو 3 هداهج نم ىلوألا ةلحرملا يف رهنلا ةبيتق ربع دقف

 11مل .7٠7 ؟ععاع 8ةيماتس معممأعك ص. 0. )1(
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 ةثلاثلا ةلحرملا يثو «٠ ىراخب ىلع هداهج نم ةيناثلا ةلحرملا يف ريغي

 ضوح يف مالسإلا ةيار تبثي نأ عاطتسا ه9 و 4٠ ينس نيب
 هيج وت عاطتسا هداهج نم ةعبارلا ةلحرملا ثو « (١)نوحيج ربع

 2 هث5 و 6 ينس نيب اميف نوحيس رهن تابالو ىلإ تالمحلا

 « ايرادرس » نوحيس رب“ يلاعأ يف ةناغرف ىلإ يمالسإلا ذوفنلا دتماو
 هتاحوتف تلصو « ًاماع ١4 ةبارق ةقطنملا هذبب هداهج رمتساو

 ملسم نب ةبيتق تبث اذكه . نيصلا دودح ىلع رغشاك ةنيدم ىلإ

 زيزعلا دبع نب رمع دهع يو « نوحيس ربم ءارو اميف ةوعدلا راشتنا
 , ًايلاح ناتسخازاق يأ رهنلا ءارو ام كولم ىلإ لسرأ هنع هللا يضر

 ىقب نم عراسو « املس ضعبلا ملسأو مالسإلل مهوعدي لسرأ

 نب ماشه دهع يف مالسإلا قانتعا ىلإ رهنلا ءارو ام لهأ نم

 ناتسخازاق ةقطنم يب مالسإلا راشتنا دازو « (؟)كلملا دبع

 دازو . يسابعلا مصتعملا دهع ين ًاصوصخ « نييسابعلا دهع يف
 ترشتناو « ارغوب لأ نم نيقاوحلا ملسأ امدنع ةوعدلا راهدزا

 ةغللاو نيدلا يف ءاملع زربو « ةماع ناتسكرتلا ةقطنمب ةيبرعلا ةغللا

 فورحب بتكت مهتغل تناكو «٠ (7)نييناتسكرتلا نيب نم ةيبرعلا

 ةينيتال فورحم تلدبتساف مهتقطنم ىلع سورلا رطيس ىتح ةيبرع
 مث . ةيمالسإلا ةوعدلا نكم ةقجالسلا كارتألا مالسإ نأ اك

 ةراضحلا مظعم رمد يذلا راتتلاو لوغملا وزغل ةقطنملا تضرعت

 . امبرغو ايسأ طسوب ةيمالسإلا
 رشنت ةميظع ةوق ىل اولوحن مالسإلا لوغملا قئتعا امدنعو

 )١( ص ةيمالسالا نادلبلا 558

 555 ص قياسلا ردصملا (60

 ىتنايفوسلا داحتالا يف نوملسملا / ليعامسا ديعس دمحعه (؟)

 ١١ نح نيصلاو
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 ا



 اوقنتعا نيذلا لوغملا ءارمأ لئاوأ نم ناكو ةيمالسإلا ةوعدلا
 ةنس 5 ناحخخ كيزوأ مكح دهع يو . ناحن هكرب مالسإلا

 ةفاك ُق مالسإلا رشنب يلوغملا مك احلا اذه مها ما51175  هالا#

 مهتالواحم اوأدب ةرصايقلا دهع ف سورلا نأ ريغ « سورلا دالب
 2« يداليملا ١4 نرقلا لالخ يف ايسآ طسو ةقطنم ىلع ةرطيسلل

 طسول سورلا عاضخا قرغتساو « ١8 نرقلا يف اذه قبس دقو
 ايسور دهع يف اذه ناك « (١)ًاماع 187 ىلع ديزت ةدم ايسآ

 تالمح تايفوسلا درج ايسور يف ةيعويشلا روهظ دعبو ةيرصيقلا
 نويناتسكريلا مواقو ايسأ طسو يف ةيمالسإلا تايروهمحلا ىلع
 تايروهمحلا نم ةيمالسإ ةيناتسكرت ةهبج تنوكتو « وزغلا اذه

 ةكرح ىلع بلغتلا سورلا عطتسي مل « ناتسكرتلاب ةيمالسإلا
 اذهلو 2 (5)م19484  ه8١"ها" ةنس يف الإ ةيمالسإلا ةمواقملا
 ةنس يف الإ ينايفوسلا داحمالا يف ناتسخازاق ةيروهمج جامدا مي /

 دهع يب ةريثك تايدحن نوملسملا هجاوو « م1985 ماهو

 اك «٠ اهومده وأ دجاسملا فالآ تايفوسلا قلغأف تايفوسلا
 . ناتسخازاق يف ةيمالسإلا سرادملا تقلغَأ

 قياسلا ردصملا 201111121 122511416 2. 8. )1(

 ؟ 4



 ناتسكيزوأ ةيروهمجب نوملسملا

 « يلارديف داحملا تاذ ةيمالسإلا تايروهمجلا ىدحإ ىه

 ناتسكبزوأ ةيروهمج مضتو ةيتايفوسلا ةيداحنالا تايروهمحلا نمض
 0 كابلك اراك يه ةحاسملا ةريغص ىرخأ ةنروهمجو

 اهل ميلاقأ اهنه“ ميلاقأ ةعست اهددع غلبي ينتاذ مكح اهل ًاميلاقأ
 ثارثللا يف اهرود ببس كلذ 1 مالسإلا خيرات يب ةقيرع ةرهش

 2« )١( مزراوخو دئقشطو هك رهو يراخم اهنمف «٠ يمالسإلا
 لهج يمالسإلا ثارملا اورث 7 ةايلع قطانملا هذه تمدق دهلف
 يرفشكلا ن ,دلا ديدسو 4 يمزراوحلاو 4 يراخبلا مامإلا مهنم ناك

 . يمالسإلا ثارتلا مالعأ نم ديدعلا مه ريغو » يمسنلاو 6 ينوريبلاو

 : ةحاسسمملا

 ء ا( مك ؛؟الك00 0 ناتسكبزوأ ةيروهمج ةحاسم غلبت
 ٠51١5٠٠٠١ ماوم١ ب ه١١٠1١ ةنس ءاصحإ بسح امماكسو
 . (7) ةمسن

 ىبح ناتسكبزوأ ةيروهمجل ةمصاع دنقرمس ةئيدم تناكو
 ةنيدم ىلإ ةمصاعلا سورلا لقن 9 2 ماو١980 ب همهه4 ةنس
 تايفوسلا ةلواحمل دنقرمس لهأ ةمواقم ببس كلذو « دنقشط
 ةمصاعلا لقن نأ اودجو دقلف « مهتنيدل يمالسإلا ماعلا رييغت

 « اهلاكس نيب. يمور نويلم فصن دوجول انمأ رثكأ دنقشط ىلإ

 م90 مص / ةيمالسالا نادلبلا )١(
 ع عنسومو زئعويرطمماع 1982 7. 1 مب 120 )0

 ف



 ةئامتسو نويلم نم ريكأ ىلإ ةريخألا ةنوآلا يف اولصو نيذلاو

 . )١( ةمسن فلأ

 : دوئدسحلا

 بيرغ لكشب ناتسكبزوأ ةيروهمج دودح سورلا ططخ دقل

 يثرشلا بونحلا يف حتفني « هل ىبعم ال ليطتسم نع ةرابع يهف
 نم طيحم طسو لكيملا اذه عضو « ةرئاد فصن لكش ىلع

 ذاشلا يمايسلا لكيملا اذه نم فدهلاو « ةيمالسإلا تايروهمحلا
 . ةيمالسإلا يضارألا ةدححاو تيتفت وه

 : ضرألا

 لوهس نم يلامشلا مسقلا يف نوكتت ناتسكبزوأ يف ضرألا

 بونحلاو بونحلا يف لارأ رحبب لوهسلا هذه طيحتو « ناروط
 لوهس ناتسكبزوأ طسو يفو « كابلك اراك ميلقإ لخدتل ينرغلا

 اهيطغت ةحيسف لوهس يهو « ءارمحلا لامرلا يأ « موق ليزيك

 ينونحللا مسقلاو « ةيرخصلا لالتلا ضعب اهب رهظت « ةيلمرلا نابثكلا

 (7)ريمابلاو ناش نايت لابج حوفسنم نوكتي « يلبج ناتسكبزوأ نم
 وحن وأ « نوحيس وحن هجتت ةيربن دفاور يلهسلا مسقلا ىلإ باسنتو
 دنقشط لثم ةماحلا ندملا دجوت دفاورلا هذه ىلعو « نوحيج رهن

 . دنقرمسو يراخبو

 776 ص ةيمالسالا نادلبلا (؟)
 874 ص قباسلا ردصملا ()

#٠ .٠ 





 : حاسما

 تاهحلاف ١ نيماظن يف جردنت ناتسكبزوأب ةيخانملا لاوحألا
 ابمرارح لدتعت « ةطسوتم اهراطمأ ؛ يسبتسا خانمب عتمتن ةعفترملا

 طسوألا مسقلا امأ ؛ أهدرب دتشيف ءاتشلا يب ىندتتو « فيصلا يف

 ليلق يوارحص هبش هخانمف يلهسلا قاطنلا ثيح ىلامشلاو

 . راطمألا

 اهزربأ « رصانعلا نم ةعومجم ىلإ نومتني ناتسكبزوأ ناكس

 سمخ ىلإ مهتبسن لصت ثيح اهناكس ةيبلغأ نولكشيو كيزوألا

 : نم ةئاملا يف ةعبرأ مهبناج ىلإو « ةئالا يب فصنو نيتسو

 ةثاملا يف سمخ يلاوحو كيجداطلا نم ةلئامم ةبسنو « نيناتسخزاقلا

هذه لكو « كابلك اراكلا نم ةبسنلا هذه فصنو راتلا نم
 رصانعلا 

 ناكس نيب ىربكلا ةيبلغألا نوملسملا لكشي كلذلو « ةملسم

 نم ةئاملا يف ةرشع ثالث سورلا لكشيو « )١( ناتسكيزوأ

 يف مهتبسن نع نيملسملا ةبسن تداز دقلو « ناتسكيزوأ ناكس

 نينامتو ًاعبرأ تناكف « نيعستو ىدحإو ةثاممالثو فلأ ةئس

 8 عج ري اذهو « ةئاملا ُق نينامتو نامت تحبصأف « (17) ةئاملاب

 اب نيملسملا ددع غلبو « نيملسملا نيب رثاكتلا ةبسن عافترا

 ةمسن 6٠٠٠٠٠١ مهنم كبزو ألا نوكيو ء ةمسلأكأ 4.2

 يف كبزوألا ةلمج نم ءالؤهو « ةيبرغلا رداصملا مهردقت اك

 1ع ظبعمرو )ءةعطمماع - 1335 60 8 2 ٠7
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 نوشيعي نويلم فصلت مهنمو ةمسن ٠١/45٠6٠٠ يتايفوسلا داحنالا
 . )١( ناتسناغفأ يف

 جا تتالا

 اهجاتنإو ةرذلاو زرألاو حمقلا جتنت يعارز دلب ناتسكبزوأ
 ةسمخن جتنتو © بوبحلا هذه نم ًايونس نط نويلم نم برقي
 ردقت ةيوعر ةورث اذه بناج ىلإو « ماحلا نطقلا نم نط نييالم
 نم ا جتنت اذكهو ع (؟) ةيشاملاو مانغألا نم نييالم ةرشعب

 . هب توحلا عابرأ ةثالث نم رثكأو يتايفوسلا داحنإلا نطق فصن
 . (”9 ناكارتسالا ورف ثلث نم رثكأو « ريرحلا ثلثو

 : ؟ ناتسكيزوأ ىلا مالسالا لصو فيك

 فنحألا مدقت دقلف ٠ سرفلا دالب حتف دعب مالسإلا اهلصو
 تناكو « ةيرجه نيثالث ةنس يف نوحيج رب يلاعأ ىلإ سيق نبا
 هللا يضر نافع نب نامثع ةفالخ ين رماع نب هللا دبع ةرمإ تحن
 « نايفس يلأ نب دايز ناسارخخ رمأ ىلوت نيبومألا دهع يفو « هنع

 نب ديعس ةبالو دهع يفو « ناتسكرتلا نم ةيبونحلا ةقطنملا ازغو
 . ناتسكبزوأ ينونج يف نوحيج رب“ زاتجا « ناسارحلا نامثع
 « دنكيب ةنيدم حتفو « ةيمالسإ تاوقب رهنلا زاتجا نم لوأ ناكف
 اهراصح دعب ًاحلص يراخب حتف مث « نوحيج ربو يراخب نيب عقتو
 نكلو « دنق مس ىلع راغأو « ةيرجه نيسمخو سمخ ةنس يف

 عادا .٠7 ؟معاععع. [1كدواتست 7600166 2. 520. )1(

 لع ظنرضومو 8:6ه2طومأاع -ح
 ٠؟6 ص ةيمالسالا نادلبلا (؟)
 - قباسلا ردصلملا )3



 « ناتسكبزوأ » ايسأ طسو يف دجاسملا دحأ



 حتف يف نيدهاجملا نمو « اهوزغ رركتف دهعلا تضقن يراحب
 ةرفصلا يأ نب بلهملاو « نايفس يلأ نب دايز نب ملسم ةقطنملا هذه
 . )١( ديزي هنباو

 هدهع ىفف « ةيرجه نينامتو نام ةنس يف ناسارخ ميلقإل يلهابلا ملسم نب. ةبيتق ةيالو يف ناتسكرتا ميلقإ حتف لاوحأ ترقتساو
 راودأ ةعبرأ تذخأ ةمساح ةلحرم رهنلا ءارو ام دالب حوتف تلخد
 ناتسراخاط لثم دهعلاب تسكن يبلا قطانملا داعتسا ل وألا رودلا يفف
 ةنس يف رودلا اذه ىهتنا دقو « يراخب حتف داعأ يناثلا رودلا ءانثأو
 تبثي نأ ةبيتق عاطتسا ثلاثلا رودلا يفو (« (1؟) ةيرجه نيعست
 دالب ىلع مالسإلا ذوفن طسبو نوحيج رب ضوح يف حوتفلا
 ىلإ نيعستو عبرأ ةنس نم ةلحرملا هذه ترقتساو « ةناغرف ىلإ لصوو نوحيس رب ضوح دالب حتف عبارلا رودلا يو « دفصلا
 مئاعد تبث ًاحتف ناتسكبزوأ دالب ةبيتق حتف اذكهو « نيعستو تس
 ةنس يف يراخم يف دجسم لوأ ىببو « ةيمالسإلا ةوعدلا راشتنا
 , يراخب راثآ مهأ نم دجسملا اذه لازي الو « ةيرجه نيعستو عبرأ
 ريثكلا ملسأ « هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ةفيلحلا دهع ينو
 . (”) ةيعاوط رهنلا ءارو ام كولم نم

 ماقو « هشيج يف ًادنج كارتآلا مدختساو ؛ ناتسكرتلا لئابق نم ديدعلا مالسإلا قتتعا « مصتعملا ةبالو ين نييسابعلا دهع ينو
 ناتسكرتلا دالب يب ةديدج قافآ ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلا لقنب نويناماسلا
 رشن هقتاع ىلع ( قوتاس » وه نيناماسلا ءارمأ دحأ ذحخأو

 ٠ قياسلا ردصملا (؟1)

 ممو , ؟8١ ص ةيمالسالا نادلبلا (؟)



 ةقجالسلا رود ءاج مث « نيصلا دودح ىّتَح ةيمالسإلا ةوعدلا

 . )١( يرجهملا عبارلا نرقلا يف كلذ دعب

 مالسإلا دودح ثدذم ةديدج ةعفد لوغملا تاناخ مالسإ ناكو

 ؛ م1477 هما٠ ةنس يف ناخ ةكرب ملسأ دقلف « دعبأ قطانم ىلإ

اربما مساب هتلود تفرعو
 ىلاوتو « ةيمالسإلا ودروا نوتلا » ةيروط

 . (؟) لوغملا تاناخخ كلذ دعب

 تاليود ىلإ تمسقلا « لوغملا ةيروطا ربما فعضلا باصأو

 لامشلا يِ يدنوقالب يب ةلودو « ةيكبزوألا ةلودلا اهنم ناك

 ةلودو « ايربيس تاناخي تيمسو « ايربيسو ناتسكرت نم ينرغلا

 ياتفج يب ةلودو ء نازاق نيطالس ةلودو « ناتسخازاق تاناخ

ا بونج يف هاش روباب ةلودو
يروطا ربما تفعض اذكهو « ناتسكرتل

 ة

 ولت ةدحاو اهوزغ سورلا ىلع لهس امم اهاصوأ تتفتو لوغملا

 . (59) ىرخألا

 ةيمالسإلا لودلا هذه عالتبال سورلا تاالو امم ىلوأ تأدبو

 تهتناو « نازاق ةيناخ ىلع ءاليتسالاب ما65  هقأ15 ةنس ثذنم

 ةئاممالثو فلأ م1884 ةنس يف ناتسكرتلا يأب ىلع ءاليتسالاب

 . (5) نيتنئاو

 دويع ويشلا أدبو و ايسورب ةرصايقلا مكح طقس امدنعو

 - ه11900/ ةنس يف مهرماوأ تردص « ةطلسلا ىلع ءاليتسالا

 ؟45 2 "544 نص مالسالا راشتنا )١(
 مكحلا لظ يف نيملسملا ةايحل ةيقيقحلا ةصقلا / رون دمحم رون ١)

 ١7 ص ينيصلا يسورلا

 54 ص قباسلا ردصملا ()

 ١١ ص قباسلا ردصملا (4)

 كلما



 ىرخألا ولت ةدحاو ةيمالسإلا دالبلا ىلع ءاليتسالاب م
 دعب كلذو ؛ م17  مها١751 ةئس 5 يراخن ىلع اولوتساف
 كلذ دعب مهداحنا ىلإ اهومضو « اشاب رونأ هب ماق ديجم عافد
 ةيبرعلا ةغللا ىلع اوضق دقلف « تايفوسلا دهع ين ًانحم ناتسكبزوأ وملسم هجاو دقلو )١( ةيداحنا ةيروهمج تحبصأف « نيماعب
 يراخم نم يمالسإلا ثارتلل ًاروفوم ًابيصن تمدق دالب يف ًامامت
 ددع ريغ دجاسملا فال نم قبي لو « اهريغو دنقرمسو دنقشطو
 امهو ء« ةيمالسإلا سرادملا فالآ نم ناتسردم تيقبو « ليئض
 ين « ناخ كرابم » ةسردمو « يراخب يف « برع ريم ١ ةسردم

 ايسآ طسو يملسمل ةينيدلا ةرادإلا رقم ناتسكبزوابو ٠ دنقشط
 بتكت كيزوألا ةغل تناكو « دنقشط يف اهزكرمو « ناتسخازاقو
 سورلا اهدبتسا امدنع م141717 1745 ةنس ىح ةيبرع فورحيب
 يهو ؛ « كبزوأللل » ةبسن ةيكبزوألاب ةغللا فرعتو ؛ مهتيدجمأب
 . (؟) ةيكرللا تاغللا ىدحإ

 ه١ ص يبرعلا طخلا راشتنا  ةدابع حاتفلا دبع )3



 ايزيغرق ةيروهمجب نوملسما

 عبتت « ايسأ طسوب ةيمالسإلا تايروهمحلا ئدحإ

 يل اهتيروهمج تسسأت « يلارديفلا مهداحتا يف يتايفوسلا داحتالا

 - ه1! ةنس يف داحنالا ىلإ تمضو ء م1975 ه148 ةئس

 فلأ نيعستو ةينامثو ةئام ايزيغرق ةحاسم غلبتو ع ماو"
 -ه501١1 ةنس يف ابناكس لصوو « ريم وليك ةئامسمخو

 ماك41

 يف امناكس ددع غلبو يزنوريف اهتمصاعو « ةمسن مهو...

 . )١( ةمسن هه١٠٠٠7 ةريخألا ةنوآلا

 : عقوملا

 « ىطسولا ايسآ نم يثرشلا ءزحلا يف ايزيغرق ةيروهمج دجوت

 عبات وهو « ةيقرشلا ناتسكرلا ميلقإ عم ةيقرشلا اهدودح ك رثشت

 لابج عم ناش نايت لابج يقتلت ثيحو « نيصلل
 ةقهاشلا ريمابلا

 نمو « ناتسخازاق ةيروهمج لامشلا نم ايزيغرق دحتو « عافترالا

 برغلاو يلرغلا بونحلا نمو « ناتسكبزوآ ةيروهمج برغلا

 دالب ايزيغرق دودح لكب طيحتو « ناتسكيجداط ةيروهمج

 . (7؟) ةيمالسإ

 ضرألا

 « ةيلاع ةبضه نم نوكتت « اهتلمج يف ةيلبج ايزيغرق ضرأ

 ا لل

 15م ظتعومو اتءةعطمواع 701. 2 - 5 2. 5 )0(

 115 ص ةيمالسالا نادلبلا (0)

 م١٠٠١



 , ناش نايت لابج نم ينرغلا مسقلا لثمت ةيلبج لسالس اامش يف مضت
 ايزيغرق نم طسوألا مسقلاو ء ( 7174 ) رثم فال 1 ةعبس نم رثكأ ىلإ عفترت يبلاو « يكسيالأ ١ سالأ لابج بونحلا يف مضنو
 مسقلا اذه مضيو « ايسآ طسو لوهس ىلع برغلا يف حتفني لهس
 نوكتو « رات يداوو نيران يداو لثم ةيرهنلا نايدولا نم ةعومجم
 يداو ماظنلا أله لكشيو ؛ تاريحبلا نم ةعومجم نايدولا هذه
 « دالبلا هذهل ةيمالسإلا حوتفلا يف ةيخيراتلا ةرهشلا بحاص « ةناغرف
 . نوحيس رهنل ايلعلا دفاورلا نم ءزج كلت ةيثاملا ةعومجملاو
 ظ . )١( ( ايرادرس )

 انا ١

 يف 'ىبفد « ةيلاعلا اهممق ةمئادلا جولثلا يطغت ثيح تاعفترملا قوف دراب « تابلقتلا هيرتعت « فرطتم يراق ايزيغرق خانم
 « اهل ةيعيبط ةيامح لابحلا لكشت ثيح ٠ ىطسولا ةيلهسلا قطانملا
 دقو ٠ لهسلا اذهب سورلا نيرجاهملا عمج بابسأ دحأ اذهو
 ىلع ةطقاسلا راطمألاو « ايزيغرق ناكس ثلث ىلإ مهتبسن تعفترا
 ضعب يف سبتسالا شئاشحو تاباعلا ومنل يفكتو ةطسوتم ميلقإلا
 . (؟) ايزيغرق قطانم

 : ناك سسلا

 ع قبس اك ةمسل ٠ نم اوبرتقا ايزيغرق ناكس
 : مهني ةيبلغأ نوملسملا لكشي « ةفلتخم رصانع نم نونوكتيو

 م46 ص ةيمالسالا نادلبلا )١(
 م.م ص قباسلا ردصملا (؟)

 ا



 ني



 ع ةمسن 7017171066 مهددع غلبو ةيلقأ ال ةيبلغأ ايزيغرقب نوملسملاف
 زيغرقلا ددع ةيبرغلا رداصملا ردقتو « /.4,8 » ةقاملاب :نيعفازأ و ةعبرأ يلاوح زيغرقلا لكشي ةيناتسكرت رصانع ىلإ نوملسملا يمتنبو
 ةمسن 17٠٠٠٠١ يتايفوسلا داحنالا يئمهنم ؛ها1191/ ةنمس قنينويلع

 ةئالاب فصنو ةرشع نم رثكأ نويناتسكبزوألا لكشي اه
 اذكهو « ( /.5:5 ) راتتلا نم ةيلقأ مهبناج ىلإو )٠١5./( ٠

 دقو © )١( ةئالاب نيسمحخنو ةعبس يلاوح ةيمالسإلا رصانعلا لثمع
 فلأ م1988 ةنس يف تناك دقلف « لبق يذ نع مهتبسن تصقانت
 تلصوو ؛« ةئاملاب نيعبس و نامت 3 ةب رجه نييدححو ناك ةئامن الثو

 نيتسو ثالث ىلإ ةيرجه نيعستو ىدحإو ةئامئالثو فلأ ةنس
 اي زيغرق ىلإ نييناركألا سو لا ةرجه ىلإ بابسألا دوعتو « ةئاملاب
 لبق هل اوضرعت يذلا داهطضالاو تاعاجملا ىلإو « ايربيس ىلإ زيغرقلا ريجبت ىلإ دوعت اك اهناكس ثلث ىلإ مهددع لصوف
 . (؟) ةيناثلا ةيملاعلا ب رخل

 فلأ ةنس يف زرألاو ةرذلاو حمقلا نم اهجاتنإ غلب دقلف « ةديج ةيندعمو ةيوعرو ةيعارز تاورب ايزيغرق ةيروهمج عتمتت
 , نانطألا نم نويلمللا ثلثو ًانويلم نيعستو تسو ةئامتالثو

 نط نويلم فصن نم رثكأ نطقلا نمو « ( ًانط ) ١840٠
 عابرأ ةثالثو ًانيويلم يركسلا ردنمشلا نمو 5 ( ًانط هءمءتد)

 تردقف ةيناويحلا امتاورث امأ « ( انط ١ال٠٠58,0 ) ًانط نوبلملا
 روع عبعممو رموم طوماأع لوا. 2 - 1982 2 1205. )1(
 18 ص يعويشلا ركسعملا يف نوملسملا )0

 ضخ



 بناج ىلإو « ةيشاملاو مانغألا نم نييالم ةرشعب ماعلا سفن يف
 لياقو ديدحلاو ( نط نييالم ؛4 ) محفلا يف لثمتت ةيندعم ةورث اذه
 . )١( طفنلا نم

 : ؟ ايزيغرق ىلا مالسالا لصو فيك

 لغشو « ةناغرف يداوب نيملسملا دنع ةقطنملا هذه تفرع

 يناكسلا عمجتلا ةماعد لثمبو « ًايلاح ايزيغرق طسو يداولا اذه

 طبترا اهيلإ مالسإلا لوصوو « ايزيغرقب يداصتقالا بلقلاو
 لصوو « ناتسكرلا ميلقإ ثيح « ايسآ ةراق طس ىلا هلوصوب

 دهع يفف « ناسارخ نوملسملا حتف نأ دعب ميلقإلا اذه مالسإلا

 ةقطنم شماهم ةيمالسإلا تالمحلا تناك نيدشارلا ءافلحلا

 . ايزيغرق

 يرجهلا نرقلا ةيام يف أدب ةناغرف دالبل يقيقحلا حتفلا نكلو

 ةرفلا يف « ملسم نب ةبيتق اهب ماق يلا حوتفلا ءانثأ يف « لوألا

 اهالخ ربع دقلف « ةيرجه نيعستو تسمو نيعستو عبرأ ينس نيب

 ىلع رغشاك ىلإ اهزواج لب « ةناغرف ىلإ لصوو نوحيس رب

 ديدعلا قنتعا « أضيأ يومألا رصعلا ينو « )١( نيصلا دودح

 زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف « ةيعاوط مالسإلا ةقطنملا لهأ نم

 اميس ال « نييسابعلا دهع يف مالسإلا راشتنا دادزاو « هنع هللا يضر

 سسؤم « ارغوب قوتس ناقاحلا ملسأ امنيح يناثلا يسابعلا رصعلا يف

 ةلودلا هذه تذحخأف ناتسكرتلا ةقطنع ةيمالسإلا نيقاوحلا ةلود

 ةغللا ترشتناو « ةقطنملا ربع ةيمالسإلا ةوعدلا رشن اهقتاع ىلع

 )١( ص قباسلا ردصملا ©
 1 2, 1[نءطقمل 7. ؟معاعم 31دماتس 2همماعو

 )( ص ةيمالسالا نادلبلا 858
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 ةلود يف ةيمسرلا ةغللا تحضأو « مالسإلا راشتنا عم ةيبرعلا
 . )١( نيقاوحلا

 ةقطنم يف مالسإلا رشنب راجتلا نم ديدعلا ماق اذه بناج ىلإو
 رورم ببسب كلذو « ميلقإلاب مهتراجت تربك دقلف « ةناغرف
  ةناغرف يداوب ريرحلا قيرطب فرع يذلاو لفاوقلا قيرط
 ىنثا ثكم يلو قاحسإ وهو راجتلا ءالؤه نم ةاعدلا دحأ ثكمو
 ًائيكمت مالسإلا دادزاو (؟) ايزيغرقب مالسإلل وعدب ًاماع رشع
 لوغملا وزغ ةيادب يف دومحلا نم ةرثفل ضرعتو « ةقجالسلا دهع يف
 لوغملا كولم مالسإ دعب راهدزالا نم ةلحرم ىلإ ةوعدلا تلوحت مث
 دعب مهقتاع ىلع ةوعدلا لوغملا نيقاوخ نم ديدعلا ذخأف « راتتلاو
 لبق ايزيغرقب ةيمالسإلا ةوعدلا ترهدزا اذكهو « مهمالسإ
 ثلاثلا نرقلا ةيابن يف ةقطنملا اولتحاف « اهمكح ىلع سورلا ءاليتسا
 فعضلا نم ةرئف نيزهتنم م1855  ه١؟84 يرجهلا رشع
 : ةناغرف يداوب ىرقلا نم ديدعلا سورلا سسأو « ككهتلاو
 ايزيغرق تلوحن تايفوسلا دهع ينو « اهيلإ مهتارجه تقفدت مت
 نيسمخو سمخو ةئامئالثو فلأ ةنس يف ةيداحنا ةيروهمج ىلإ
 . (8) م1915 ها١ا8هو ةيرجه

 ايسآ طسول ةينيدلا ةرادإلا نالا ايزيغرق ةيروهمج عبتت
 ةغللا زيغ رقلا ملعتي و 2 دنقشط ةنبدم اهرممو ؛ ناتسحازفو

 . ةيسور فورحب بتكت ىلا ةينطولا مهتغل بناج ىلإ ةيسورلا

 ىتايفوسلا داحتالا يف نوملسملا / ليعامسأ ديعس دمحم )1
 ٠١ ص ةيبعشلا نيصلاو

 9+6 ص مالسالا راشتتا (؟)
 بب#» ص ةيمالسالا نادلبلا (*)
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 دجاسملا ددع صقنو « ايزيغرقب ةيمالسإلا سرادملا تشالت دقلو

 تناكو « (1) يسورلا مكحلا لظ يف ًادجسم نيرشعو ةلالث ىلإ
 ةينيتاللا فورعلا ىلإ لوحتلا لبق ةيبرع فورحب بتكت زيغرقلا ةغل
 . (؟) ةيكرت لوصأ ىلإ يمتنت ةيرثت ةجهل ةيزيغرقلاو

 دهيتجتحتحيغععج
 ه١٠6١ يناثلا عيبر ؟ ددعلا ةلجملا ةلجه )١(

 65 ص يبرعلا طخلا راشتنا  ةدابع حاتفلا دبع (؟)

 ضل



16 
 ب

1 

 19 يتايف

 1 اهنا طيور هن اغرق ل



 ناتسكيجداط ةيروهمجب نوملسم ا

 دجوت « ةيتايفوسلا ةيداحنالا ةيمالسإلا تايروهمحلا ىدحإ

 ةناغرف يداو نم ًآامسق مضتو « ايسأ ةراق طسو ةقطنم نمض

 ةقطنم حوتف يف همسا ددرت دقلف ؛ يمالسإلا خيراتلا ربع روهشملا

 . لوألا يرجهلا نرقلا ةيابل يث ( ايرادرس ) نوحيس يلاعأ

 اهبءاكس ةلمجو « ( مك 141,1٠١ ) ناتسكيجداط ةحاسم غلبت

 . ةمسل ٠0٠0 م1981 - ها401١ ةنس يف

 « نويلم فصن نم نوبرئقي اهناكسو ( بنش ود ) اهتمصاعو

 مكحلا اذ ناشخاداب - ونروج ميلقإ ناتسكيجداط ةيروهمج مضتو

 . )١( جورخ ميلقإ مساب ًانايحأ ىمسيو ٠ يئاذلا

 :عقوملا

 ناتسكرلا ميلقإ قرشلا نم ناتسكيجداط ةيروهمج دحب

 لامشلاو برغلا نمو « ايزيغرق ةيروهمج لامشلا نمو ؛ ةيقرشلا

 ىرجملا لكشيو « ناتسناغفأ بونحلا نمو « ناتسكيزوأ ةيروهمج
 . (1) امهنيب دودحلا نوحيج رهنل ىلعألا

 : ضرألا

 ؛ اب لوهسلا دوجو ردني ةيلبج ناتسكيجداط ةيروهمج ضرأ

 ةقطنم برق يئايفوسلا داحتالا ممق ىلعأ ثيح ربمابلا ةبضه مضتف

 156 ظانعممو زنعوم طمماع 7و1. 2 2 22 )01(

 778 ص ةيمالسالا نادلبلا (؟)

 الا



 ةئامعبرأو فال ةعبس ىلإ ةمقلا هذه عافترا لصيو ؛ لوقارق
 نابت لثم « ةيلبحلا لسالسلا نم ددع عرفتي ريمابلا ةبضه نمو , ( امزنويبك ) مسا اهيلع تايفوسلا قلطأو « أرتم نيعستو ةسمخخو
 اهيطغت اهضرأ عافترا ةدشلو 4 مرقارفو شوك كلدنهو ناش
 ةعومجم تاعفترملا للختتو « اهممق نم ديدعلا ةاد ةفصب جولثلا
 . )١( نوحيج رب عبانم اهنم « ةقيمعلا ةيدوألا نم

 : ختاسنلا

 نطانملاف « اهضرأ عافترا فالتخاب فلتخم ناتسكيجداط خانم
 ةطسوتملا قطانملا قوفو ؛ ماعلا لوط ةدراب عافترالا ةديدشلا
 اهمرارح لدتعتو للا طقاستيو 4 درابلا خانملا دوس عافترالا
 . (7) فيصلا يف ةرارحلا دتمت نايدولا قطانم يفو « فيصلا يف

 : ناكسلا

 ةبسن تناكو « ناتسكيجداط ناكس ةيبلغأ نوملسملا لكشي
 ةثامئالثو فلأ ةنس يف ) /.45 ةئاملاب نيعستو ةتس اهب نيملسملا
 نيناهثو نينثا ىلإ ةبسنلا هذه تضفخلا « ( ةيرجهنيسمخو نامتو
 ةرجه ببسب كلذو « نيعستو ىدحإو ةئامئالثو فلأ ةنس يف ةئاملاب
 لدعم نأ ريغ « ةمسن نويلم ” نم برتقي مهددعف « اهيلإ سورلا
 , معفترم ناتسكيجداط ةيروهمج يف نيملسملا نيب ديلاوملا ةدايز
 كيجداطلا بعشو 2« ةمسل ىلإ نيملسملا ددع لصوو ع سورلا ةرجه ببسب ةبسنلا يف صقنلا ضوع اذهو

 )١( ص ةيمالسالا نادلبلا 64+

 ص قياسلا ردصملا (؟) 6+

7 





 عقوتملا نمو ؛« ينايفوسلا داحنالاب السانت ةيمالسإلا بوعشلا 8
 (1) تاونس رشع لالخ ناتسكيجداطب نيملسملا ددع فعاضتي نأ
 ةتس نم ركأ نولكشيو كيجداطلا رصانع نم ناكسلا نوكتيو
 ع ةمسن نويلم ",” كيجداطلا ةلمجو ؛ ةئاملاب نيسمخو
 , ناتسكيجداط يف مهفصنو نويلم 5 ينايفوسلا داحنالا يف
 نولكشيو « كبزوألا مث ء نييناتسكربلاو سرفلا نم طيلخ مهو
 نولكشيو راتتلاو ناكسلا ةلمج نم ةئاملاب نيرشعو ةثالث يلاوح
 لكشتو « زيغرقلا نم ةيلقأ مهبناج للإو ٠ ةئالاب فصنو نينثا
 نيناركألاو سورلا امأ « ناتسكيجداط يملسم تاعامجلا هذه
 (؟) ةئاملاب رشع ةسمخ يلاوح مهتبسن لصتف

 : ىرشيلا طاشفلا

 نم ةكبش ثيح يعرلاو ةعارزلا يف ناكسلا بلغأ لمعي
 ةئامئالثو فلأ ةنس يف بوبحلا نم اهجاتنإ غلبو « تاعورشملا
 نطقلا نمو نانطالا نم نويلملا ثلث يلاوح 2« نيعستو تسسو
 تالصاحلا نم ديدعلا بناج ىلإ اذه ؛ فلأ ةئامنامث نم ركأ
 22 ناتسكيجداط ناكس دنع ةماه ةفرح يعرلاو ىرخألا
 ةيارق ةيشاملا ددعو « نويلملا فصنو نينويلم يلاوح مانغألا ددع
 دج وب امي « ةليلق تايمكب زاغلاو لوريسلا جرختسيو . نويلملا
 . () محفلا

 يعويسشلا ركسعملا يف نوملسلا / ىناتكلا رصتنه )١(
 املا ةنس 705 ددعلا يبرعلا ةلجم + 18 ص

 وع برممو زعم 6001 قباسلا رسدصملا (؟6؟)
 2 ملورلأ آن. رععاععم ة8كدواتست 2602165 389,
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 ؟ ن اتسكيجداط ىلا مالسالا لصو فيك

ترم ةقطنملا هذه ىلإ مالسإلا لوصو
 دالبو ناسارخ حتفي طب

 دالب ىلإ مالسإلا ذوفن دتما ةيسداقلا ةكرعم دعبف « رهنلا ءارو ام

 . ةناغرف يداو ةقطنم ىلإ لقتنا مث نوحيج ربت لصو مث ء سراف

 نم نيعستو تسو نيعستو عبرأ ينس نيب ةعقاولا ةرئفلا يفف

اغرف يداو ةقطنم ملسم نب ةبيتق دئاقلا حتف « ةرجحلا
 اهزواجتو ةن

 ؛ رغشاك حتفي كلذ مثو « نيصلا دودح ىلإ لصو ىبح قرشلا وحن

دايقلا ىلوتو « ملسم نب ةبيتق داع تاحوتفلا نم ةلسلس دعيو
 هوخأ ة

يحو « ةتاغرف يداو ةقطنم يئاب حتف لكاأف ملسم نب حلاص
 ت

 يلهابلا ملسم نب حلاص حتفو « ناتسكيجداط ةيروهمج نآلا دجوت

 ةبيتق ةدوع دعب كلذ )١( ةناغرف يداو يف تشروأو ناساك

 ه يومألا رصعلا ةليط ةوعدلا راشتنا رمتساو ؛ و م ىلإ

 سرافب نييسابعلا ءافلحلا ةلص تدادزا ىسابعلا رصعلا يو

 يمابعلا يب ةلص نومأملا رصع قثوو « ا طسوو ناسارخو

 ١) كربلا نم هدنج مظعم يسابعلا مصتعملا مدختساو « ةقطنملا هذبم

 « نييسابعلا ءافلحخلا ةطلس تفعض يناثلا ىسابعلا رصعلا يو

 يبل ءالولاب نيدي يناذ مكح هبش يف قطالا ضعب تلقيساف
 ءارو أم ةقطنمو ناسارخ ف نيناماسلا ةلود ترهظف « سابعلا

 نآلا :فيح ةناهززا ةقلقب كيك ع ايسآ طسو يأ رهنلا

 ففعض مغرو « يسابعلا دمتعملا ةفالخ دهع يف ناتسكمجداط

 نيناماسلا دهع يف ترهدزا ةيمالسإلا ةوعدلا نأ الإ نيبسابعلا ةطلس

 ةيمالسإلا ةوعدلل اوصلخأو مكحلا يف نويونزغلا نيناماسلا فلخخو

 )١( ص ةيمالسالا نادلبلا 778
 ) )5مالسالا راشتنا ”547

 نير



 ع دنه لا ىلإ ةلودلا دودح دم يذلا « يونزغلا دوم# دهع يف اميس ال

 ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس ين داهحلا يف همكح تاونس مظعم ىضقو
 دعب ةقجالسلا كارتألا ءاج مث « دنهلا ةريزج هبشو ايسآ طسوب
 لوغملا حاتجا مث « ةعساو ةلود ةقجالسلا سسأو « نييونزغلا
 ملسأو « )١( ةيقوجلسلا ةلودلا فعض دعب ايسأ طسو ةقطنم

 مهقتاع ىلع لوغملا كولم نم ريثكلا ذخأو ىطسولا ايسآ لوغم
 تاليود ىلإ تمسقنا ةيلوغملا ةلودلا تفعض املو « ةوعدلا رشن
 لحارم رخآآ تناكو « اهعالتبا ةيرصيقلا ايسور ىلع لهس امن
 ةرشع سمخو ةئامالثو فلأ م897١ ةنس يف ةيسورلا ةرطيسلا

 دهع يو « ناتسكيجداط ىلع اولوتسا ثيح «٠ (؟) ةيرجه
 ةئامتالثو فلأ ةنس يف ناتسكيجداط تايروهمج تنوكت تايفوسلا

 ةنس يب ةيداحنا ةيروهمج تحبصأو « ةيرجه نيعبرأو ثالثو
 . ةيرجه نيعبرأو نامتو ةئامالثو فلأ

 ةينيدلا ةرادإلا ناتسكيجداط ةيروهمج يف نوملسملا عبتيو

 باصأو « دنقشط ةنيدمب دجوت يلاو « ايسأ طسو
 نم ةيمالسإلا تايروهمحلا نم اهريغ باصأ ام ناتسكيجداط
 . ييدلا ميلعتلا راشتناو دجاسملا ددع صقانت

 ؟ارتإل 0 1 ص  نيوزق رحب لوح مالسالا راشتنا 00

 مكحلا لظ يف نيملسملا ةايحل ةيقيقحلا ةصقلا / رون دمحم (؟)

 نورا

 ايلا رتيساو أيسآ يف ةملسملا تايلقأآلا )١1( م



 نامكرتلا ةيروهمجب نوملسملا

 اهتلتحا « ايسورب ةيداحنالا ةيمالسإلا تايروهمحلا ةسداس يه

 ككفت رثأ ىلع )١( ٠ م1886 ه1: ةنس يف ةيرصيقلا ايسور
 ةيداحن الات ايروهمحلا يلا تمضو «تاليود ىلإ ناتسكرتلا ةقطنم

 « م1414 ةيرجه نيعبرأو نيتنثاو ةئامثالثو فلأ ةنس يف ةيتايفوسلا
 وحن ينايفوسلا داحنالا يضارأل دادتما ىصقأ ناتسنامكرت لثمت

 . (7) ناكرتلا مسا يسدقملا اهركذ « بونملا

 : عسقوملا

 ةيمالسإ يضارأب ايناكرت وأ ناتسناكرآلا ةيروهمج طاحت

 يرشلا بونحلا يفو « ناريإ اهبونج يفف « امناهج عيمج نم
 لامشلاو قرشلا نمو « ناتسخازاق لامشلا نمو « ناتسناغفأ

 اذكهو « (*) نيوزق رحب برغلا نمو « ناتسكبزوأ يقرشلا

 . ىطسولا ايسآ نم ينرغلا بونحلا ين اهعضوم
 نينامتو ةينامتو ةثامعبرأ ( ايناكرت ) ناتسناكرثلا ةحاسم غلبت

  ه١5401١ ةنس يف اهمناكس ددع لصوو « رم ولبك ةئامو فلأ

 ؛ دابأ قشع اهتمصاعو « . (") ةمسن 140000٠ ىلإ ما
 . نويلملا ثلث يلاوح اهناكسو

 ةيرصحلا فراعملا ةرازو ةعبط- ؟5١ ص ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد )١(

 ؟١؟ ص قياسلا رسدصملا (9)
 1 طف ظانعومو 7عمج طمماع 71 2 2 12. 5. )0

 نورحت



 : ضرألا

 ىلإ يثرشلا بونحلا نم أدبت ةبضه نم نوكتت ايناكرت ضرأ
 لامرلا يأ ) موقارق ءارحص ىلإ ردحنت ثيح ينرغلا لامشلا
 دتمتو « ةيلمرلا نابثكلا هيطغت حيسف يلمر لهس يهو ٠ ( ءادوسلا
 ثيح ( غاد يجوك ) لابحل ةيبرغلا دالبلا نم يلامشلا مسقلا يف
 دوجولو « اهم اهب ةديحولا ةيلبحلا لسالسلا لثمتو « ناريإ عم اهدودح

 « فافحلا ةدح فيفخم يف هرثأ ايناق رت َهَق ةقطنع رابخألا نم ددع

 ضعب اهلصتو « ( ايراروما ) نوحيج رم نم مسق ام يرجي
 رممو يره ربه لثم « ناريإو ناتسناغفأ نم ةردحنملا رابمألا
 .يالسإلا خيرافا يف ةرهشلا تاذ ورم ةثيدم هيلع عقتو باغروم

 . )١( دور يراه ربهم ناريإ نمو

 : حاسنما

 لصت ؛ ءاتشلا ف دراب « فرطتم يوارحص اينامث رت خانم
 « فيصلا يف راح « رفصلا نود ام ىلإ ًانايحأ ةرارحلا ةجرد
 اهيلع طقستو « ًافيص اهترارح لدتعت ةعفترملا تاهحلا نأ ريغ
 دالبلا طسو يب يوارحصلا مسقلا نم لضفأ اهنكلو ةليلق راطمأ
 . (؟) اهامشو

 : ناكسلا

 يلع قلطأ اك ناكرتلا رصانع ىلإ نومتني ايناك رت ناكس
 ناكرتلا لكشيو « مويلا ىح كلذك نولازي الو (9) يسدقملا

 ؟6غ5 ص ةيمالسالا نادليلا )١1١(

 قياسلا رسسصملا ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ()

 نضردن



 لورا



 ناكس ةلمج نم ( ”/.5ةهر" ) ةئاملا ف فصنو نيتسو ةسمخ

 نويلم ؟ ناكرلا ةلمجو ةمسن فلأ ةئامعستو نينويلم غلابلا ايناكرت

 ناريإ يف يئابلاو ةمسن نويلم ١,8 ينايفوسلا داحنالا يئ مهنم ةمسن
 فصنو رشع ةعبرأ عومجملا اذه نم كبزوألا ةبسنو « ناتسناغفأو
 بسنلا هذه لثمتو « ةئالا يف فصنو ةثالث زيغرقلاو « ةئاملاب

 نينامُتو ةثالث ىلع ديزي ام يأ « ناك رثلا ةيروهمحي نيملسملا عومجم
 نم يابلاو ع ةمسن ؟١؟,٠٠:٠ اهبل نيملسملا ددع غلبو ع ةئاملاب

 لالغتسال ايناكرت ىلإ اورجاه نيذلا « )١( سورلا نيرجاهملا
 دالب نأ كلذ « ةيمالسإلا ةيبلغألا نم ذحللو ةقطنملا تاورث

 عمجتيو « ةفاثك ىطسولا ايسآب ةيمالسإلا تايروهمحلا لقأ ناككرتلا
 يداوو ورم لثم « تاحاولاو راهنألاو ةيدوألا قطانم يف ناكسلا

 مزراوخ تاحاوو باغروم يداوو ( ايرارومأ ) نوحيج رب
 . (؟) دابا قشعو

 : ىرشبلا طاشتلا

 تاعورشم ىلع موقت يلا ةعارزلا ىلع بصني ناكسلا طاشن
 : راتكه فلأ ةئامتس ةيعارزلا يضارألا عومجم لصيو « يرلا
 ثلث ةبارق ةعارزلا ي نولماعلاو « تاونقلا نم ديدعلا ىلع عرزت
 ةئامنالثو فلأ ةنس يف بوبحلا نم ايناث رت جاتنإ غلبو . نويلم

 نويلم نم رثكأ نطقلا نمو ء نط نويلم عبر « نيعستو تسو
 قوفي يونسلا جاتنإلاو « نيوزق برق لوربلا ج ختسيو « نط
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 ”48 ص ةيمالسالا نادلبلا (؟)



 (1) نيبالم ةثالث ىلإ
 ؟ اينامكرت ىلا مالسالا لصو فيك

 « ناسرمخ ةّقطنم ىلإ هلوصوب اهيلإ مالسإلا لوصو طيترا

 فنحالا لصو هنع هللا يضر باطحلا نب رمع ةفيلخلا دهع ىفف

 ايناكرت ندم ىدحإ يهو ورم ازغو « هاره ةنيدم ىلإ سيق نبا

 نمحرلادبع ىلوت « هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةفالخ يفو « نالا

 ىرخأ ةوزغ يف سبق نب فنحألا لسرأف « ةرصبلا مكح رماع نبا

 رم يلاعأ يف ناتسراخط دالب ىلإ لصوف « ةيرجه نيثالث ةنس يف

 + نيناتس راخطلا فلاحن ىلع رصتناو ورم ةئيدم زواجتو نوحيج

 فصتتا امدنعو « اهب برعلا نكسأو « ورم دمحأ نب ريمأ ىلوتو
 ذخمتاو « ورم يف همتاعد تبث دق مالسإلا ناك يرجهلا لوألا نرقلا
 ربعف « رهنلا ءارو ام ميلقإ يف مهتاكرحتل ةدعاق اهنم نوملسملا

 حتفل ةيمالسإ تاوقب نوحيج رب- هنع هللا ىضر نامثع نب ديعس
 امدنعو « ةيرجه نيسمخو سمخ ةنس ي رهنلا اذه ءارو ام

 ورم نم ذختي ناكر غشاك ةناغرف دالب ىلإ هتاحوتفب ملسم نب ةبيتقماق

 نامت رثلا ةقطنم رود ناك اذكهو )١( تاوزغلا قالطنال ةدعاق

 . ايسآ طسول ةيمالسإلا حوتفلا يف
 ىلع مهذوفن نويرهاطلا دم يبسابعلا نومأملا ةفالخ ينو

 يسابعلا رصعلا يف ةيناماسلا ةلودلا تماق مث « اهرواج امو ناسا رخ

 نييناماسلا ذوفن دازو « ال ةعباتلا ميلاقألا ىدحإو رم تناكو « يناثلا

 ) )1١ص ةيمالسالا نادلبلا 75١

  )9ص ةيمالسالا نادلبلا ”7

 ضرما



 يناماسلا رصن نب دمحأ ىلو امدنع دمتعملا يبابعلا ةفيلحلا دهع يف

 . )١( ايسأ طسو ةقطنمب مالسإلا هتيشت دازو « رهنلا ءارو ام دالب

 ناكم نييبونزغلا ةلود تماق يرجحلا سداسلا نرقلا يبو
 ءاج مث « ايسآ طسوو ناسارخ ىلع اهذوفن تطسبو « نيناماسلا
 ةقطنم نم اوذختاو ٠ نامكرلا زغلا نم ةليبق ىهو ةقجالسلا رود

 « اهب رغو ايسآ طسوو ناسا رخ ىلإ مهذوفن دتماو مهل ةدعاق اينائكرت
 ايسآ طسو ىلع لوغملا ىلوتسا م « دادغب ىلإ مهذوفن لصو لب
 نيب مالسإلا رشن مهقتاع ىلع اوذخا مهمالسإ دعبو « اهبرغو
 تاليودلا ىلع سورلا ىلوتساو « ايردومأو ىطسولا ايسآ بوعش

 ةثامئالثو فلأ ةنس يف ايناكرت ىلع اورطيسف اهككفت دعب ةيلوغملا
 . (؟) ةيرجه نيتنئاو

 ةنس يف ةيداحنا ةيروهمج ايناك رت تحبصأ تايفوسلا دهع يو
 اهالتحا دعب كلذو « ةيرجه نيعبرأو ثالثو ةئامتالثو فلأ
 ايناككرت ةيروهمج عبتتو 2« نيرشعو عستو ةئامتالثو فعلأ ةنس يف
 مهتغل نوبتكي ناكرلا ناكو « ايسآ طسو يملسمل ةيئيدلا ةرادإلا

 فورحلاب اهلادبتسا لبق ةيبرع فورحب « ةيئاتغحلاب » ةفورعملا
 . ه1 ةننبا يأ لولا لع ري ناوبوت زج اهسكت دلو ةيسورلا
 ةيمالسإلا لوغملا ةلود سسؤم (*) « رباب » ناطلسلا اهب بتك امك

 . دكئهلاب

 )١( ص نيوزق رحب لوح مالسالا راشتنا لالا١

 مكحلا لظ يف نيملسملا ةايدل ةيقيقحلا ةصقلا / رون دمحم (؟)
 ”8 ص ينيصلا يسورلا

 ه٠ ص ييرعلا طخلا راشتنا- ةدابع حاتفلا دبع (؟)

 ضفي



 البسا ه

 يمتأ همرمعأ نب هسمببم مقسوم ديل ممل مولا
 هيأ ميومل بأ ديتتل ةهمسم هدول مجلا جعممل
 هربا دوؤل دمت عموم دعا بديهبم يعل
 ايصابسم دينأ دهم مستو يجعل هب هيلابتل ١ ديم

 نيرا



 ناجيبرذأ ةيروهمجب نوملسملا

 :عقؤوملا

 ع يتايفوسلا داحتالاب تسلا ةيمالسإلا تايروهمحلا ىدحإ
 ع ساقفقلا دالب قرش بونج يف دجوت « يللارديف داحمنإ تاذ

 « ( رزحلا ) نيوزق رحبل ينرغلا لحاسلا نم ءزج ىلع فرشتو
 اهب طيحن « رحبلا اذه يف ةلخادلا نوريشبا ةريزج هيش اهعبتتو

 ةيروهمج ينرغلا لامشلا نمو « اينيمرأ ةيروهمج برغلا نم
 عم كرم دود اهو «© ناتسغاد لامشلا نمو « ايجروج

 هذه نمضو « ”مك 85517٠ ناجيبرذأ ةحاسمو . )١( ناريز
 نافشتخان ةيروهمج لثم يناذ مكح يف اهلل ةعباتلا ي ىضارألا ةحاسملا
 ناجيب رذأ ةمصاعو © ةريغص امهتحاسمو « خاب ٌةرق ميلقإو

 م11 6614 51 هلم ين اماكسو نورت رخ لعدج وتو وكانو
 ندم تايربك نم دعت كلذلو 2« (7) ةمسن ٠١45٠٠٠ اوغلب

 مسقنتو ١ يرجحلا ثلاثلا نرقلا ىلإ وكاب عجرتد « تايفوسلا

 ةيراجتلا امالحمو اهدجاسم مضت ةميدق ةقطنم : نيتقطنم ىلإ
 دجوتو ع« ثيدح مسقو « ةيمالسإ حم الم مسقلا اذهو ةيديلقتلا

 «ةيطفنةيمهأ اهاطعأ اذهو « لورتبلا 0 نم برقلابوك ابةنيدم

 . دوسألا رحبلا ىلع موطاب ءانيب بيبانأ طخ اهلصيو

 )١( ص ةيمالسالا نادلبلا 797

 ) 1 1205ع طبتم مو زالئعهك طصماع لوا. 2 1982 ما
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 : ضرألا

 ةبضطل ًادادتما ربتعت ةبضه نم نوكتت « ةلمحلا يف ةيلبج

 لابج ثيح ةيلاع لابج ةبضهلا هذهبب فحتو « قرشلا ةيحان اينيمرأ
 لابجو برغلا يف اينيمرأ لابجو « يترشلا لامشلا يف ساقفقلا

 يف ساقفقلا لابج ببستو « بونملا يف ةيناريإلا ناجيبرذأ
 ناجيب رذأ للختتو « لامشلا نم ةمداقلا ةدرابلا حايرلا نم اهتيامح

 « ةعارزلل ةحلاص ايدو يف تاعفترملا نيب اهيرا# تش ةيربم نايدو

 رصحنو « نيوزق رحب ىلع ةيلاع ةفاحب ناجيبرذأ ةبضه فرشتو
 نمو « نوريشبأ ةريزج هبش ربع دتمت ةيلحاس الوهس هنيبو امهنيب

 هجتتو 2« سارأ رهو « ادوبأ رب هدفاورو اروك رب رابنألا هذه

 . )١( نيوزق ىلإ رابنألا هذه

 :حخانملا

 ةرواجملا لوهسلا يف « تاعفترملاو لوهسلا نيب توافتي

 ةرارحلا ةجرد ىندتتو « فيصلا يف خانملا لدتعي نيوزق رحبل
 ةعفت رملا تاهحلا يو « دمجتلا ىلإ لصت ال اهنكلو « ءاتشلا يف

 راطمألاو « فيصلا يف ةرارحلا لدتعتو « ءاتشلا ين جلثلا طقاستي

 . (5) لوهسلا يف ةليلقو تاعفترملا ىلع ةريفو

 : ناكسلا

 ه1401 ةنس لوأ يف ةمسن 5700٠١ اهبناكس ددع لصو
 7/0 مهتبسنو نيناجيبرذألا نم ناكسلا نوكتيو م١115

 ٠ قياسلا سسصملا (9)

0 





 6 نمرألاو 7/6 سورلا لكشيو ةيبلغألا نولكشي كلذلو

 « ةيسورلاةغللا اهبناجىلإو ةيكرتناكسلا ةغلو(١)'/.* نويجروحلاو

 دقلو « مالسإلا نيدت ةيبلاغلاو مهماغل تايلقألا ضعب ملكتتو

 صئاصخ ا ىش تاعامج ىلع ةلالدلل « يرذا » ةملك تلمعتسا

 2« يداليملا رشاعلا نرقلا ذنم ظفللا اذه لمعتسا « ةكرشملا ةلالسلا

 رصانعلا تنلعأ امدنع ناجيبرذأ ةيروهمج ىلع مسإلا قلطأو

 رصانعلا ىلإ ناكسلا ةيبلاغ يمتنتو م141١ ةنس يف اهلالقتسا ةينطولا

 مهنم ةمس نييالم 8 + يرخذالا ددع ردقيو « ةيلوغملاو ةيكرلا

 . (5) ناريإ يف نيبالم ةثالثو يقايفوسلا داحنالاب نيبالم ه

 جاتنإلا

 ةعررتملا ضرألاو « ناجيبرذأ داصتقا ةماعد ةعارزلا

 تالصاحلاو نويلم فصن اهب نولماعلاو تاراتكفلا نم انويلم

 نانطألا نم نويلملا يلاوح يونسلا جاتنإلاو « بوبحلا يف لثمتت

 ةلطملا لوهسلا يف عرزي ثيح ياشلا جاتنإ يف ةرهش ناجيبرذألو

 فانصأ نم ديدعلاو بنعلاو نطقلا عرزي امك ء نيوزق رحب ىلع

 برقي نطقلا نم اهجاتنإو « رضحللاو « تايضمحلاو ةهكافلا

 . (") نط فلأ ١١ ياشلا نمو « ًايونس نط نويلم فصن نم

 دقلو © يعارملا ةحاسم صلقت مغر ةماه ةفرح يعرلاو

 « نييالم ةسمخ مانغألا ددعو « سأر نويلم ةيشاملا ددع لصو

 بناج ىلإو « ناجيبرذأ يف ةيمهأ موحللاو فوصلا ةعانصلو

126 
 )١( ظاتعوو زءوع طمداع قياسلا ردصملا

 ؟؟ ص ١ج ةيمالسالا فراعملا ةرئاد (؟9)
 1[1ءطقعل 7. معءماععع 38ةدئاتس 2م2ءمررإعو 2, 6

 77١ ص ةيمالسالا نادلبلا (9)

 فش



 : اب سأب ال ةيندعم ةورث دجوت ةيوعرلاو ةيعارزلا تاورتلا
 نويلم 4. يلاوحو لورتبلا نم نط نويلم 18. يلاوح ناجيبرذأ جتنتف
 ع ركاب لوح جاتنإلا كرو .٠ يعيطلا :زاغلا نم ةنعتكملا راتمألا نم
 ديدحلا اذه بناج ىلإو ؛ موطابو ناخنا ريسا ىلإ بيبانأ ُ خضيو

 . )١( تلبوكلاو موركلاو تياسكوبلاو

 ؟ ناجيبرنأ ىلا مالسإلا لصو فيك

 ةيسوجملا ةنايدلا ىلع ناكسلا ناك مالسإلا لوصو لبق
 يف الثمم مالسإلا لوصو ناكو « دوهيلا نم ليلقو ةينارصنلاو

 + هنع هللا يضر باطحلا نب رمع دهع ي اهيلإ تالمحلا لاسرإ
 دقعو « هنع هللا يضر دقرف نب ةبتع ةدايقب ىلوألا ةلمحلا تناكف
 مهيلإ لصو مث « ةقطنملا مكاح « نابزرملا ٠ عم ًاحلص نوملسملا

 ًاحلص ليبدرأ تحتف ةلمح ي هنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذح

 . (؟) ه8 ةنس يق

 ناوضر امهيلع سيق نب تعشألاو « ةبعش نب ةريغملا مهازغو
 نأ دعب ًاصوصخ « كلذ دعب مالسإلل يلعفلا راشتنالا أدبو « هللا
 اهيلإ تحزتف « ليبدرأ يف نيملسملا ناطيتسا ىلع تعشألا لمع

 نامثع دهع يف ةقطنملا ىلإ تعشألا داعو ماشلاو رصم نم رئاش
 « ةوعدلا يف ديدج ر 7 ثدحو « هنع هللا يضر نافع نبا

 عماخلا اهدجسم يبو « يمالسإ زكرم ىلإ ليبدرأ تلوحتف
 ةيبرعلا ةليبقلا دزالا نم مهو « زاورونب اهنطوتساو ها" ةنس يف
 تاونس ٠١ ىلع ديزت ال ةريف يف ةيسوجملا مالسإلا رهقو « ةفورعملا

 ؟ال؟ ص قياسلا ردصملا )١(
 ١608 ص نيوزق رحب لوح مالسالا راشتنا (؟)

 ضرحز



  ةرطف نم مالسإلا اهب عتمتي يلا ةيتاذلا ةوقلا ىلإ بابسألا دوعتو

 ةرظنلاو « كو رجاهملا ثوملسملا بس لحن يلا ةئسح ا ةودقلاو

 طبترت يلا ةقيضلا ةيميلقإلا ىلإ رظني مل ثيح « مالسإلل ةيلومشلا

 . )١( تايموقلاب

 نيرجاهملا نم ديزملاب راشتنالا معد دادزا نييومألا دهع ينو
 حارخلا ناجيبرذأ ىلوت كلملا دبع نب ماشه دهع يفف « ةقطنملا ىلإ

 ةيمالسإلا شويحلا داقو « اينيمرأ ةيالو هيلإ تفيضأو هللا دبع ن

 ورمع نب ديعس اهمكح ىلوت مث « ناجيبرذأ يلامش يف رزحللا وزغل

 لئاوأ يفو « يررزحلا يكرللا فلاحتلا ةبراحمل ىدصتو يش رحلا

 ندم ترهدزاو « مالسإلل ةدايسلا تناك يرجملا يناثلا نرقلا

 ترشتناو « دنزربو ناثرو ةنيدم لثم « ليبدرأ » ريغ ةيمالسإ
 ةرجاهملا ةيبرعلا رصانعلا تذخأ ثيح « مالسإلا فلخ ةيب رعلا ةغللا

 ناجيبرذأ ةقطنم يف مالسإلا راشتنا ناك اذكهو « اهمعد ُُق

 . (؟) ةرواجملا دالبلا نم اه ريغ ي هراشتنا و عرسأ

 زاسو « ةيمالسإلا ةوعدلا راهدزا رمتسا نييسابعلا دهع ينو

 ةيلامشلا دودحلا ةقطنم ىلوت دقو « نييومألا جين ىلع نويسابعلا

 دحناو روصنملا رفعج ينأ ةفالخ يف اذه « يملسلا ديسأ نب ديزي

 رود رمتساو . () لامشلا ىلإ مالسإلا دمل ةدعاق ناجييرذأ نم

 ةقطنملا رمأ ىلوتو « ةقطنملا يف مالسإلا ثبل ةدعاقك ناجيب رذأ

 راشتنا يف قباسلا بولسألا سفن جبمو ريبكلا اغب يسابعلا دئاقلا

 . ةيمالسإلا ةوعدلا

 8١؟ ص قباسلا ردصملا (؟)
 544 ص نيوزق رحب لوح مالسالا راشتنا (6)

 ضربت



 . يرجهلا سماخلا نرقلا لهتسم يف ناجيبرذأ مكح ٍق تزرب ةينطو رسأ ترهظو
 2. يرجملا سماحلا نرقلا ين ةقطنملا ةقجالسلا لتحا مث

 تناك م1171 مماثإ ةنس يو 2 اهيلإ مهارجه تدازو
 نيدلا لالج اهازغ مث « زوك دليا كباتألا بيصن نم ناجيبرذأ
 لوغملا اهمكح مث ء م1878 ه7 ةنس يف هاش مزراوخ
 4 مهتيروطا ربما نم ًاءزج تحبصأو «ء م1785 ه584 ةنس يف

 م1607 ه901/ ةنس ين نيبوفصلا لقاعم مهأ نم تحبصأ م

 ةيام يفو . )١( ًايمسا ًامكح نوينامثعلا اهمكح مهدعبو
 ىلع اهتيامح ةيرصيقلا ايسور تنلعأ يداليملا رشع نماثلا نرقلا
 ةدحاو ةقطنملا نادلب ىلع ءاليتسالا يف تذخأو . ساقفقلا دالب
 ايسور دونج لخد م1408 ه1775 ةنس يو ؛ ىرخالا ولت
 ةيعويشلا ةروثلا تماق مث « ايناطيرب عم قافتالاب ناجيبرذأ ةيرصيقلا
 ةنس يفوكاب ةنيدم ءافلحلا لتحاو « ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ
 تماق يلا ةاواسملا بزح ةموكحب اوفريعاو « م1918 - ه1
 مهماظن مايق تايفوسلا نلعأو ءافلحلا بحسنا مث « ناجيبرذأب
 ةيروهمج ناجيبرذأ تحبصأو « م١147 م1104 ةنس وكاب يف
 تلخد 9 ع زاقوقلا ءارو ال ثالثلا تايروهمجلا نم ةيئايفوس

 يرذألا ةغل تناكو ع م1975  ه١»ه8 ةنس يف داحنالا ماظن
 فورحلاب اهلادبتسا لبق ةيبرع فورحب بتكت ( ناجيبرذأ )
  ةيبونجو ةيلامش نيتجهل ىلإ يرذآلا ةغل مسقنتو « ةيسورلا
 . (؟) ةيكرللا تاغللا ىلإ يمتنتو

 + 75 ص ١ج ( بعشلا باتك ) ةيمالسالا فراعملا ةرئاد (؟)
 64 ص يبرعلا طخلا راشتنا / ةدابع حاتفلا دبع

 ف



 : نالا نيملسملا لاوحأ

 هجاوي نأ يعيبطلا نم ناك ناجيبر ذأ ىلع تايفوسلا ةرطيس دعب

 سورلا رجه دقلف « مهم ديقع ىلع قانحلا قيبضت يف ًايدحت نوملسملا
 ٠١./ نم ركأ نولكشي اوحبصأث يحب ناجيبرذأ ىلإ ةريك ادادعأ

 ًادجسم 5 ىلإ فالآلا نم دجاسملا ددع صلقتو « ناكسلا نم

 مكح يف تحبصأ لب ةيمالسإلا سرادملا ددع صقن اك )١( طقف

 ءارو امو ناجيبرذأل ةيمالسإلا ةينيدلا ةرادإلا وكاب يو « ةيهتنملا

 ةرادإلا هذهو « يس ملسم هبئانو يعيش يبفم اهسأريو ساقفقلا

 . ةمسن 451١115٠ اهب نيملسملا ددع غلبو ©« (7؟) دودحم دوفن امل

 )١( ةنس يناثلا عيبر ؟ ددعلا ةلجملا ةلجم ١4٠١ه
 ىتايفوسلا داحتالا يف نوملسملا / اقسلا توفص دمحم (؟) ٠

 ضرما



 ةيتايفوسلا اينيمرأ ةيروهمجب ةملسملا ةيلقألا
 :عصقوملا

 اعافترا رثكألا ةقطنملا هب دصقي « اينيمرآل يفارغحلا لولدملا
 ةبضهو ٠ برغلا نم ىرغصلا ايسآ اهدحم ايسأ ةراق يلرغ يف
 نم ساقفقلا لابجو « يقرشلا بونحلاو قرشلا نم ناجيبرذأ
 . دوسألا رحبلا ىلع ةعقاولا ناتسزالو قيناح دالبو « لامشلا
 نم تارفلاو ةلجد نيب ةريزحلا ضرأو « يبرغلا لامشلا نم
 : الامش ”م/ 7.0 ضرع يترئاد نيب رصحنتو « بونملا
 . )١( ًاقرش '؛5 و 5٠ لوط يطخ نيبو الامش 4١ 0و

 : ايكرت عبتي مسق 2« لود ثالث نيب نآلا ةمسقم اينيمرأو
 يتايفوسلا داحتالا عبتيف ثلاثلا مسقلا امأ ء ناريإ عبتي يناثلا مسقلاو
 . (7) ةحاسم ربكألا وه يكرلا مسقلاو

 : ةيعيبطلا لاوحألا

 . ميرم رثم وليك 598٠١ اينيمرأ ةيروهمج ةحاسم غلبت
 نونكسي ةمسن نويلم يلاوح مهنم ةمسن ماو..0 اهياكس ددعو
 يقترشلا لامشلاو قرشلا نم اينيمرأ دحنو « (") نافيرج اهتمصاع

 نمو « ايجروج ةيروهمج لامشلا نمو « ناجيبرذأ ةيروهمج
 . ايكرت برغلا نمو « ناريإ بونجلا

 )١( ص مح ةيمالسالا فراعملا ةرئاد +١
 ا١ؤلل ص نيوزق رحب لوح مالسالا راشتنا )5

 ع ظسومو زعمه طمحاع الثوإ, 2 1982 ب 5. )5

 ضرفي



 يث اروك رهن اهلصفي « اهتلمج يف ةيلبج اينيمرأ ضرأو

 بونحلا ةيحان نم اهلصفي سار ربو ساقفقلا لابج نع لامشلا
 ديزيو ©« تارارا لبج اينيمرأ لابج ىلعأو « ايكرتو ناريإ نع

 نيفارغخلا دنع فرعو (م45 8 ) « رثم فال ةعبرأ ىلع هعافترا

 . ةعاد ةفصب هتمق جولثلا يطغتو )١( «٠ ثراحلا مساب برعلا

 أروك ربب ضوح ىلإ يئثرشلا لامشلا وحن اينيمرأ 9 ردحنتو

 اهخانمو « اينيمرأ ةيروهمجي ةيلبحلا ةقطنملا نافس ةريحب طسوتتو

 لدتعتو « اهماعفترم ممق نم ديدعلا جولثلا يطغتف « ءاتشلا يف دراب

 ( ةماع ةفصب ءاتشلا يف يراق خانملاو « فيصلا يف اهترارح

 .. لضتللا اذهد لطنو

 : ناكسلا

 2 ةمس نييالم ةثالث دودح ين اينيمرأ ةيروهمج ناكس

 هذه لصو يذلا « يرأآلا سنحلا ىلإ نويلصألا ناكسلا يمتني

 قتشاو « ٠ 00 ا ا

 « (5) دعب اميف مورلاو سرفلا اهيلإ رجاهو « اينيمرأ مسإلا اذه نم

 . تيفوسلا نم ةثيدح تارجه اهلصو مك

 ربك الا سوتاركن دهع يف الإ ةلود يف اينيمرأ ناكس دحتي ملو

 نوكت نأ ىلع فورظلا اهمتربجأو « داليا لبق لوألا نرقلا يف

 5 نيتلودلا لخدت نكلو 2 سرفلاو مورلا نيب ةدياخ ةلود

 « يداليملا عبارلا نرقلا ةيابن يف امهنيب اهماستقا ىلإ 5 ام وعش

 « يرشلا مسقلا ىلع سرفلا ىلوتسا امنيب ينرغلا مسقلا مورلا ذخأف

 ٠ اا ص "ح ةيمالسالا فراعملا ةرئاد (9)

 ضرك



 يع



 تانايدلا تناكو ٠ يداليملا ثلاثلا نرقلا يق ةيحيسملا اهتلخدو

 ةيحيسملاو ةيسوجملا يف لثمتت اهيلإ مالسإلا لوخد لبق اينيمرأب
 تأدبو « يعرلاو ةعارزلاب اهلهأ لغتشيو « )١( ةيدوبم ةيلقأو
 . اهابج نم نداعملا جاتنإ ين

 ؟ ايقيمرأ ىلا مالسإلا لصو فيك

 « ةلجدو تارفلا نيب ةريزحلا ضرأ برعلا حتف نأ دعب
 نيمأتل « اينيمرأ ىلإ هنع هللا يضر منغ نب ضايع يناحصلا هجوت
 يف اذه ناك « ةريزحلاو ماشلا ضرأب مالسإلل ةيسايسلا دودحلا

 شيحلا لصاوو « هللا ناوضر هيلع باطحلا نب رمع ةفالخ

 « اينيمرأ بلق يف طالخ ةنيدم مث « سيلدب ىلإ همدقت يمالسإلا

 نم مرحملا يف اذه ناك « طالخ ةنيدم كريرطب عم ًاحلص دقعو

 « هنع هللا يضر دافع نب نامثع دهع يو « ةيرجه نيرشع ةنس

 دعب اينيمرأ حتف ةداعإ ةمهمب يرهفلا ةملسم نب بيبح ىلإ دهع
 اينيمرأ لامش ىصقأ يف القيلاق ةنيدم ىلإ لصوف « اهلهأ درمت

 رزحلاو مورلا نم شيج هدض عمجتف « مورلا دودح ىلع
 . )١( مهمزهف

 هيلع نافع نب نامثع ةفيلحلا ىلإ بيبح لسرأ كلذ رثأ ىلعو
 « تارفلا ةريزجو ماشلا لهأ نم ةعامج هيلإ ثعبي نأب هللا ناوضر

 بيبح مهنكسأف «٠ لجر يفلأب نايفس ينأ نب ةيواعم هيلإ ثعبف
 حلاصو طاشمش ةنيدم حتف م « اهب ةطبارم مهلعجو « القيلاق
 « يملسلا لطعم نب ناوفص ملسملا دئاقلا اهب رقتساو « اهلهأ

 )١( ص نيوزق رحب لوح مالسالا راشتنا ا١9 ٠
 نص قباسلا رسصملا (؟) ؟7١ ٠

 نيالا



 شيجرأ ةريحب ىلإ يمالسإلا شيحللا هجوت طاشمش ةنيده حتف دعبو
 هاطعأ يذلا نامألا باتك هعمو طالخ كريرطب هاتآو - ( ناو ١
 لصاوو « ةيرجه نيرشع ةنس يف هنع هنع هللأ يضر ضايع يناحصلا
 ع نامألاو حلصلا اهلهأ بلطف ٠ « ليبد ىلإ همدقت يمالسإلا شيلا
 سيلفت ةنيدم نوملسملا حتف و مث 2 ةملسم نب بيبح مهل باجتساف
 هللا يضر نافع نب نامثع ةفالخ تدهش اذكهو « نارأ ةقطنمو
 نم ديدعلا مالسإلا قنتعاو « )١( اينيمرأب مالسإلا تيبثت هنع
 . نمرألا

 زيزعلا دبع ايئيمرأ مكح ىلوت نايفس يبأ نبا ةيواعم دهع ينو
 اهدجسم عسوو اهنصحو ليبد ةنيدم ءانب داعأو نامعنلا نب متاح نبأ
 اوداع اندعيرا لهأ نأ ريغ « ناقليبلا ةنيلدمو ةعدرب ةنيدم ممرو
 نيعبسو ثالثو نيتسو ثالث ينس نيب ةعقاولا ةرتفلا يف درمتلا ىلإ
 ناورم نب كلملا دبع مهيلإ لسرأف « دوهعلا اوضقنو ؛ ةيرجه

 دمحم ىلوتو « نيترم مهازغف « نينامعو نيتنثا ةنس يف دمحم هاخا
 ةمصاع ليبد ةنيدم ذختاو « ةليوط ةدم اينيمرأ مكح ناورم نبأ
 . (؟) مورلاو رزحللا وزغل اهنم كرحمو « هتيالول

 ةلمح لكوتملا اهيلإ لسرأ ظ لوألا يبسابعلا رصعلا ءانثأو
 طوشا اهيلع بصنو 2« ةيرجه نيثالثو 0 نيتئام ةئمس يف
 اينيمرأ مكحت ةطراكبلا ةرسأ ترمتساو « ييمرأ وهو يطا ركبلا
 اذكهو ء اينيمرأ كلم بقل طوشأ حنم يمابعلا دمتعملا دهع يفف
 ددع اهقرا رازو « نوملسم نوينطو ماكح نمرألا نم رهظ

 لوح مالسالا راشتنا + 55 ص ”م ةيمالسالا فراعملا ةرئاد )١(

 نحمل



 0 املا وعدد ابل رثخلا ف

 ةقجاللا كارثألا اهازغ يرجملا سماخلا نرقلا فصتتم ينو

 3 اهيلع اولوتساف 6 ةي رجه نيسمخخو ثتسو ةئامعب رأ ةنس 5

 ةقجالسلا وزغ لبق ةيمالسإلا دالبلا ىلإ نمرألا نم ديدعلا رجاهو

 ل ةقجالسلا كارتألا نم ريبك ددع نطوتسا لباقملابو « هدعبو

اينيمرأ ىلع نويبوبألا رطيس ةقجالسلا دعبو ؛ نيملسملا ددع دازو
 

 و دقلو « اينيمرأب مالسإلا رشتنا اذكهو « نمزلا نم ةرئد

 « اينيمرأب مالسإلا ةوق تداز مهمالسإ دعبو « اهيلع لوغملا

 . (5) اهيلع ةرطيسلا نومساقتي كارتألاو سرفلا لظو

 ىلوتسا ىلوألا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف نرقلا اذه ةيادب يو

 راهس د 2 انهما ىلع تايفوسلا
 مهداحا ىلإ تمضلاو 6 ةقلقل

 .م11155 سرام (") نيعبرأو ىدحإو ةئامتالثو فلأ ةنس 5

 : نآلا نيملسملا ةلاح

 نامتو ةثاممالثو فلأ ةنس ُى ًايتيهرأت نيملسملا ةيسن تناك

 ةبسنلا هذه تضفختا « ةئاملاب ةرشع سمخ ىلع ديزت نيسمخو

لاب ةرشع ىلإ ةي رجه نيعستو ىدحإو ةئامالثو فلأ ةنس يف
 (4)ةئام

 انس ةيروهمجم نيملسملا ددع لصي ريدقتلا اذه ساسأ ىللعو

 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد+ 7١١ , !5١ ص قباسلا ردصلا 0(

 2” ص 5

 5؟4 , ؟!؟ ص قباسلا ردصملا (9)
 م]ءجدتلعع هذ ظاسسصل عنعم 84دداتم ههماتمدقت )2

 (تمصصتستتمتمسال ذه طع 500: دست

 ' ١18 ص يعويشلا ركسعملا يف نوملسملا (4)
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 ريجهتلا ةسايس ىلإ ضافختالا اذه عجريو « ةمسن "ا/١577 ىلإ
 اينيمرأ ىلإ سورلا نيرجاهملا ددع داز دقلف « تايفوسلا اهعبتا يلا
 نيملسملا لانيو ٠ اهجراخ ىلإ اينيمرأ نم نيرجاهملا ددع دازو
 تايروهمجلا يئاب يف مهاوخا لاني املثم تاالماعملا نم ايئيمرأب
 . مهنيد 2 مهتنتفو داهطضاللا نم

 ع



 ةيتايفوسلا ايجروج ةيروهمجب ةملسملا ةيلقآلا
 : عقوملا

 تاذ « ةيتايفوسلا ةيداحنالا تايروهمحلا ىدحإ ايجروج

 يلاوح اهاكسو « رئم وليك فلأ نيعبس اهتحاسم غلبت يلارديف مكح

 « ًابيرقت ددعلا اذه سمج مالسإلا قاتعي ©« ةمسن نيبالم ةسمخ

 رحبلا ىلع لطتو « قرشلا نم ناتسغاد ةيروهمج ايجروج دحأو
 ايدرابكو ةيلامشلا انيتساو ناشاش قطانمو « برغلا نم دوسألا

 اينيمرأو ناجيبرذأ عم ةيبونحلا اهدودح كرتشتو « لامشلا نم

 « ايكرت عم كرشتف ةيبرغلا ةيبونحللا اهدودح امأ « ةيتايفوسلا

 ةمصاعلا ناكسو « سيلبت ةنيدم ايجروج ةيروهمج ةمصاعو
 . )١( ةمسن نويلم يلاوح

 - ناكسلااو ضرالا

 ايجروج لغشتو « جركلا دالبب ايجروج ةقطنم تفرع دقل

 يف ةيلبج اهضرأف اذل «٠ ساقفقلا لابحلا ةيبرغلا ةيبونحلا حوفسلا
 اهنكلو « ساقفقلا ممق عم اهدودح ريست ثيح ىلامشلا مسقلا

 لوهسلا رهظت امك « دوسألا رحبلا ىلع ةيلحاس لوهس 2

 ةيخانملا اهاوحأ ىلع ساقفقلا لابج ترثأ دقلو « يترشلا اهبونج يف

 اذه سكعناو ؛ لامشلا نم ةمداقلا ةدرابلا حايرلا اهنع تدصف

 ٠ ةيعارزلا تالغلل ةبسانملا ةيامحلا ريفوتب ىعارزلا اهجاتنإ ىلع

 يف اهراطمأف «٠ طسوتملا رحبلا زارط ىلإ يمتني ايجروج خانمو

 1غ طاتعمرو زنعوج طمماع 1978 ؟/ 77 2. 7 )1(
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 000 ءاتشلا يث ةئيفدو 1 فيصلا يب ةلدتعم اهبرارحو ءاتشلا

 ةيداصتقالا اهتالغ زربأ نأ ريغ تايضمحلاو بنعلاو يركسلا ردنمشلاو « بوبحلا نم فلأتت ايجروجمب ةيعارزلا تالصاحلاو
 ياشلا نم ةئاملاب نيعست نم 8 جئتنتو هتعارذ تحج و ياشلا
 نداعملا نم اهتاورث بناج ىلإ اذه « ينايفوسلا داحتالاب جتتملا
 . (؟) يعارملاو

 عبسو ةثامئالثو فلأ ةنس رخاوأ يف ايجروج ناكس ددع غلب
 ةعبس ناجروحللا لكشي « ةمسن نييالم ةسمخ « ةيرجء» نيعستو
 اهيلإ اورجه نيذلا سورلاو « ددعلا اذه نم ةئاملا ف نيعبس و
 نسمرألاو نيناجيب رذألا نم يقابلاو ةئاملا يف ةعست يلاوح نولكشب
 . (”) زاخالاو

 : ايجروجب ةقحلم قطانم

 : ةيروهمجك اهرغص مغر ايجروج نأ ةبيرغلا رومألا نم
 تايروهمج يهو ؛ يتاذ مكح يف اهعم دحتت تايروهمج ثالث مضت
 تارئموليكلا نم فالآ ةعضب أهربكأ ةحاسم زواجتت ال ةريغص
 ةيلبقلا ةرعنلا ةيوقتو تايموقلا تيتفت هنم دصق بيجع ميظنت اذهو
 . ةلماك ةرطيس يتايفوسلا مكحلا نمضي ىح

 : ايزاخما ةيروهمج ةريغصلا ةيسايسلا تادحولا هذه ىلوأو
 . رم وليك ةئامتسو فالآ ةينامع اهتحاسمو ايجروج ير لامش يف ةيروهمملا هذه دجوتو «٠ ًانايحأ مهيلع قلطي اك هزابال وأ

 +9 ص ايساقفق ركاش دومحم (51)
 ٠ قياسلا ردصملا ب لزرع نمو نعوم طوملع (؟)

 ]له





 موخوس ةنيدم اهتمصاعو ح ةمسل نويلم فصل يلاوح امناكسو
 وأ زاختالا تاعامج نيب مالسإلا رشتنيو ؛ دوسألا رحبلا ىلع
 « )١( سكرشلا تاعامج ىلإ نومتنيو ؛ ةيلاع ةبسنب نييزابالا
 ةيعتزأو عسُن و ةئامئن الثو فلا ةاس ُِق اهتبروهمج كيسا

 . ةيرجه

 نويلم فصن يلاوح اهناكسو 4 ريمه وليك فال ةثالث اهتحاسمهو . ايكرتو ايجروج نيب دوسألا رحبلا لحاس ىلع دجوتو « ايراجا ةقطنم ىه ايجروج ةيروهمج عبتت يلا ةيناثلا ةيسايسلا ةدحولا
 يهو « دوسألا رحبلا لحاس ىلع موطاب ةنيدم اهتمصاعو ؛ ةضدسن
 ةئائالثو فلأ ةنس يف ايراجا تسسأتو « ةيرجه نيعستو سمحاو نيتئامو فلأ ةنس يف نيلرب رمغؤم لالخ نم موطاب ىلع ةيرصيقلا سور ل وتساو 6 وك ابي :تيبانآ طخ اهلي + ماه يلو رب ءانيم
 . اذه ين دهج نيينامثعلا كارتأللو , مالسإلا قنتعي ايراجا ناكس بلغأو « (؟) ةيرجه نيعبرأو

 ىلإ ةقطنملا تبتمت ىرج اذكهو « هركذ قباسلا نيل رب رع ْؤم بقع ةيرصيقلا ايسور اهيلع تلوتساو « مالسإلاب مهبلغأ نيديو ("”) سكر شلا نم مهمظعمو ؛ ًافلأ نيسمخخو ةئامب نوردقي اهناكسو : ساقفقلا لابج طسو يف « ايجروج لامش يف دجوتو ؛ ةيبونحلا انيتسوأ يه ايجروج عبتت يلا ةثلاثلا ةيسايسلا ةدحولاو
 . ةريغص تايروهمج

 ٠ قباسلا ردصملا (؟1)

 ال١ ص ايساقفق  ركاش دومحم )5



 ؟ ايجروج ىلا مالسالا لصو فيك

 برعلا اهيلع قلطأ ثيح « جركلا دالبب ةقطنملا هذه تفرع

 باحرلاو « لامشلا نم باحرلا دالب رواجن ىهو « إلا اذه

 «تاراوانعزأو ناجيبرذأ لمشي حالطصا برعلا نيفارغحلا دنع

 )١(. باحرلا دالب يف هراشتناب طبترم ايجروجب مالسإلا راشتناف اذهل

 ةفيلحلا دهع يف ةقطنملا هذه وحن مالسإلا تاوطخ ىلوأ تناكو

 يحضر نافع نب نامثع دهع يو هنع هللا يضر باطحلا نب رمع

هفلا ةملسم نب بيبح ةوزغ مهيلإ ثلصو دقلف « هنح هلل
 هيلع ير

 ( اهوح امو باحرلا دالبل يقيقحلا حتافلا وهف « هللا ناوضر

 زيزعلا دبع نايفس ينأ نب ةيواعم مهيلإ لسرأ نييومألا دهع ينو
 ىلإ لسرأ ناورم نب كللملا دبع دهع يفو « نامعنلا نب متاح نبا

 اهيف تبث ةليوط ةدم ةقطنملا مكحو « ناورم نب دمحم ةقطنلا

 (5)باحرلا ةقطنل رزحلاو مورلا وزغ ىلع ىضقو ؛ مالسإلا دوجو

 اهتهجاومل روغنلا مسأ ةقطنم ىلع قلطأ نييسابعلا دهع فو

م ديدعلا نويسابعلا ءافلخلا داقو « مورلل
 مهعارص يف تالملحلا ن

ذه يملسم نيب نم رهظ ًاينطو ًارصنع نأ ريغ « مورلا عم
 ؛ ةقلنلا ه

اهيف امب كلت باحرلا ةقطنم مظعم مكح ةطراقبلا ةرسأ تلوتف
 

 ةينطولا ةرسألا هذه ةرامأب ةيسابعلا ةلودلا تفرتعاو « ايجروج

 « يوجلسلا وزغلا ءاج ىتح ةطراقبلا مكح ثكمو « ةملسملا

صنلا يف باحرلا ةقطنم ىلع مهذوفن ةقحالسلا كارثألا طسف
 ف

 ددحللا ماكحلا نأ امبو ء (») يرجملا سماح نرقلا نم يناثلا

 1 عمم



 باحرلا ةقطنم يلوغملا وزغلا حاتجا ىتح ةقجالسلا مكح لظو
 « ريمدتلل جركلا دالبو باحرلا ةقطنم تضرعتو « اًطوح اهو
 فعض دعبو « دالبلاب ةوعدلا ترهدزا مالسإلا لوغملا قنتعا الو
 سرفلاو نوينامثعلا كارتألا ايجروج ىلع ةرطيسلا مساقت لوغملا
 الو « اينيمرأو ايجروج مكح ىلع عارصلا دتشاو « ناتسغادلاو
 اونلعأو لخدتلا ايسور ةرصايق أدب ةينامثعلا ةيروطاربمالا تفعض
 ةئامو فلأ ةنس يف ايجروج اهيف امب ساقفقلا دالب ىلع ةيامحلا
 ةنس يف مهيلإ اهمض اونلعأ مث « م984١ ةيرجه نيعستو نامتو
 برح دعب ©« م١٠8١ ةيرجه نيرشعو سمخو نيتئامو فلأ
 ًاريخأو « ناتسغادلاو ناشاشلاو نيينامثعلا دض ايسور اهتضاخ
 يتايفوسلا داحتالا نمض ةيلارديف ةيروهمج ايروج تحبصأ
 . )١( م1577 ةيرجه نيعبرأو ىدحإو ةئامالثو فلأ ةنس يف

 ل٠986 نم ايجروج ةيروهمجب نيملسملا ددع برقيو
 ةيروهمجب نوملسملا رشتنيو « اهاكس نم ١8./ لثمي اذهو « ةمسن

 ع يناذلا مكحلل عضخ يلا قطانملا نه « اماقحلمو أامجروج

 ساقفقلا لامش يملسمل ةينيدلا ةرادإلا ايجروج يملسم عبتيو
 . ناتسغدلاب اهزكرمو

 ا لل ااا ههه س٠
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 ناتسغاد ةيروهمجب نوملسملا

 هيلع قلطأ ربكأ ميلقإ نم نارلاو ء نارلا نم ءزج ناتسغاد

 ىلإ مضي ناكو © « باحرلا » برعلا نويفارغحلاو نوخرؤملا

 تالا ناتسغاذو « )١( ناجيبرذأو اينيمرأ نم ذلك نارلا تناغ

 اهب نوملسملاو « ييفوسلا داحنالاب يئاذ مكح تاذ ةيروهمج

 . ةيلقأ اوسيلو ةيرثكأ

 :عفقاوملا

 * نيورف رحب نيبو امهنيبو ساقفقلا لابج يرش ' دجوت

 دودحلا لكشي نيوزق رحيو « لابحلا ضرأ : ناتسغاد ىبعمو

 ناشاشو ايجروج عم ةيبرغلا اهدودح ك رتشتو « ناتسغادل ةيقرشلا

 ( ايسور ةيروهمج مم كرشتف ةيبرغلا ةيلامشلاو ةيلامشلا امأ

 2 اماكس ددعو ع ؟مك هءرللت ناتسغاد انف غلبتو

 ةمصاعو ©« ) ةمسل 0٠ ) م١198  هإ5*١٠ ةنس

 « (؟)ةمسن نويلم عبر ةمصاعلا ناكسو ةعلق جحم ةنيدم ناتسغاد

 يمالسإلا خيراتلا ربع تفرعو « تتبرد اهندم زربأ نمو
 ربتعي يذلا يلهسلا رمملا ىلع فرشت امنأ كلذ « باوبألا بابي

 . ابروأو ايسآ يتراق نيب اياب

 ١55 ص نيوزق رحب لوح مالسالا راشتنا 01(

 156 ظاتتممو ائعةع طماع 701 2 92 2. 86. )0

 م



 : ضرأالا

 تاردحنملا يهو « ناتسغاد ةحاسم عابرأ ةثالث لابح ا لكشتو
 1 ساقفملا لابج نم اهرابنأ ردحنتو « ساقفقلا لايبخل ةيقرشلا

 ناتسغاد نم يثرشلا مسقلاو « قالوص رهو كرت رجم اهزربأو
 (١)لامشلا وحت ًاعاستا دادزيو « نيوزق رحب ىلع فرشي قيض لهس

 :مٌخانما

 ةدرابلا حايرلا اهيلإ لصتف « ءاتشلا يب دراب ناتسغاد خانم
 اهراطمأو « اهتاعفترم ىلع جولثلا طقاستتو « لامشلا نم ةيتآلا
 هترارح دادزتو « اهحوفس ىلع لدتعم فيصلاو « ةريفو

 . اهوهس ىلع

 : ناكسللا

 2 يدنآو « كوموق لئابق ىلإ نومتني ناتسغاد ناكس
 اهيلإ سورلا رجه دقلو « مالسإلا نوقنتعي مهعيمجو ناتسغادو

 شيعيو « صقانتت ةيمالسإلا ةيبلغألا لعج امم « ةريبك دادعأ
 يفراط ةنيدم مهتمصاع تناكو « ناتسغاد لامش يف كوموقلا
 ًانايحأ فرعتو ( يدناللا » لئابقو ٠ « كسفوربب ١ نالا ىمسنو

 دقو « ةيبرع لوصأ ىلإ نوعجري مهنأ نوعديو « يكزللا ١ مساب
 ةماعزب يرجحلا رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم يف ةموكح مهل اوسسأ
 (؟) . مهمسا دالبلا اوطعأ ناتسغاد لئابق نأ ريغ « لماش خيشلا

 : ىرشيلا طاشنلا

 زربأو « يوعرلاو يعارزلا اهجاتناب ناتسغادلا دالب رهتشت
 عه ص ةيمالسالا نادلبلا )١(

 ٠ قباسلا رىدصملا (؟5)
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 منا



 « ةريبك دادعأب مانغألا ىبرتو ٠ هكاوفلاو بوبحلا ممالغ
 ترهتشا « ًايلاح ٠ تنبرد » باوبألا باب ةنيدم ترهتشاو
 . (١)ابب سأب ال ةيطفن ةورث دالبلابو « داجسلا جاتنإب

 ؟ ناتسمغاد ىلا مالسالا لصو فيك

 ةيروطاربمالا عبتت ةمطنملا تناك مالسإلا لوصو لبق
 . « زارب رهش » همسا كلم اهب مكحلا ىلوتي ناكو « ةيناساسلا
 ةيسوجملا تناكف ناكسلا ةنايد امأ « باوبألا باب ةنيدم هرقمو
 نيملسملل لاصتإ لوأ عجريو « (؟) ةيدوه ةيلقأو ةينارصنلاو
 . هنع هللا يضر باطحلا نب رمع ةفيلحلا دهع ىلإ ةقطنملا هذهب
 ع هنع هللا يضر ةقارس نب ورمع ةدايقب ةلمح مهيلإ هجو ثيح

  ةعيبر نب نمحرلا دبعو « هللا دبع نب ريكب هترمأ تحن ناكو
 . ةعيبر نب ناملسو « ديسأ نب ةفيذحو « ةملسم نب بيبحو
 عقي لو ةيرجه ٠١ ةنس يف باوبألا باب ةنيدم ةلمحلا تلصو

 هصوصن تناك « حلص عيقوت ىلع رمألا رفسأ لب « ةنيدملاب لتق
 « لكاشملا ةحلاعم يف نيملسملا ةنورم ترهظأ « اهعون نم ةديرف
 ملسملا شيحلا دئاق لبق دقلف « مالسإل حماست ىدم تزربأو
 « زارب رهش » هاضترا ام لبق « هللا ناوضر هيلع ةقارس نب ورمع

 نع ًاضوع نيملسملا فوفص يف لاتقلا وهو «بوبألا باب » كلم
 ةيمالسإلا تاوقلل « زارب رهش » اهادأ ىلا تامدخللاف « ةيزحلا
 « تاوبألا باب لهأ نم ىبجتس تناك ىلا ةيزحلا ةميق قوفت
 « مهلادعأ وحن تالمحل قالطنا زكرم ةنيدملا نم نوملسملا ذختاف

 نك نص ايساقفق / ركاش لومحم 3(

 ”١١7 ص نيوزق رحب لوح مالسالا راشتنا (؟)

0١ 
 ايلاوشاو اينما ىف ةملسملا تايلقألا .(17):خ



 صوصنب هنع هللا يضر باطحلاا نب رمع نينمؤملا ريمأ ملع امو

 . (١)هيلع قفاوو هزاجأ حلصلا اذه

 ىلإ ةيمالسإلا تالمحلا تهجنا باوبألا باب ةنيدم نمو

 هللا دبع نب ريكب داقف « اينيمرأو نارلا دالب يابو رزخلا دالب
لبت ىلإ ةلمح داق ةملسم نب بيبحو « ناقوم ىلإ ةلمح

 داقو « سي

 ةعيبر نب ناملس معزت انك « ناللا لابج ىلإ ةلمح ديسأ نب ةفيذح

 باوبألا باب ةنيدم تناك اذكهو « اينيمرأ دودح لإ ةلمح

 . ةيمالسإلا تالمحلا نم ديدعلل ًاقلطنم

 نمحرلا دبع هفلخ هنع هللا يصر ورمع نب ةقارس ةافو دعبو

 رمأ « هنع هللا يضر باطحلا نب رمع ةفيلحلا رمأ مث « ةعيبر نب

 شويحللا تلصوف « رزحلا دالب وزغب ةعيبر نب نمحرلا دبع

 ليم يباع اهلامش ىلإ تمدقت لب « رجنلب » ةنيدم ىلإ ةيمالسإلا

 « تاوبآلا باب و ةئيدم تحبصأو ءاضيبلا ةئيدم ك1 كليفر

 ناكو « باحرلا ميلقإ نم يرشلا لامشلا يف ةيمالسإلا ةلودلل ًارغث

 « سورلاو رزحلا نم ةيمالسإلا ةلودلا ءادعأ ةهجاوم يف رغثلا اذه

 ةاقلملا ماهملا قوفت « باوبألا باب » رغث ىلع ةاقلملا ماهملا تناكو

 . (؟)لامشلا يف رخآ رغث يأ قئاع ىلع

 نافع نب نامثع ةفالخ يف ةوعدلل ةعفدلا هذه ترمتسا دقلو

 « يومألا رصعلا ةيادب يف دمجتلاب تبيصأ اهنأ الإ « هنع هللا ىضر

 نم ىلوألا تاونسلا يفف ٠ رصعلا اذه ةيابن يف طاشنلل تداعو

 ةصاخ ةفصبو باحرلا ةقطنم تدهش كلملا دبع نب ماشه ةفالخ

 تدهش « باوبألا باب ) ةئيدم اهتدعاق يب ةلثمم ناتسغاد ةقطنم

 0 ع



 مالسإلا نب عارصلل ًاديعصتو ةيمالسإلا ةوعدلا ل آديعصت
 000 ناكف . سورلاو رزحلا يف ةلثمملا ةيداعملا ةوقلاو
 ليبدرأ نم برقلاب هتاوق مازباو يمكحلا هللا دبع نب حارخلا
 ا ةهجاومل ةيمالسإلا شوبحلا دشح يف هرثأ
 , نارلاو رزحلا مزهو يترحلا ةيعس» ةدابقإ :ةميظع- ةيمالاسإ

 نويومالا عبتأو « باحرلا مدافإ دودح جراخ ًاديعب مهبقعت و
 داعبإ ىلع تزكترا ةقطنملا هذهب مالسإلا رشن يف ةديدج ةسايس
 ةقطنملاب ناطيتسالا ىلع ةيبرعلا رصانعلا عيجشت و « ةهوبشملا رصانعلا

 ةقطنم يلإو كلملا دبع نب ةملسم نكسأ ناطيتسالا ةسايسل ًاقيبطتو
 / باوبألا باب ١ ةنيدم مهنكسأ « ماشلا لهأ نم باحرلا
 تحبصأو « ةقطنملل يرشبلا بيكرتلا رييغت ىلإ ةسايسلا هذه ةندأو
 ترهدزاو. (١)اهنع عافدلا يف يرقفلا دومعلا ةيبرعلا رصانعلا
 داعأ دقلف ٠ دم نب ناورم ةيالو دهع يف ةيمالسإلا ةوعدلا
 ةيمالسإلا ةوعدلا يف رثأ امم « ةقطنملاب نيملسملا ناطيتسا عيزوت
 . ناتسغاد ةقطنم يف اهتيبشتو

 ةقطنم يف نييسابعلا دهع يف ةيمالسإلا ةلودلا ةسايس ريغتت لو
 دهع ىفف . نييومألا جهنم ىلع نويسابعلا راسف « باحرلا
 يملسلا ديسأ نب ديزي دودحلا ةقطنم ىلوت روصنملا رفعجا ينأ

 ءادعأ دض داهجلا يف ةديجم تاحفص دئاقلا اذهل خيراتلا ظفحبو
 لامشلا وحن مالسإلا 0 روغثلا ةقطنم يف مالسإلا
 ع قطانملا هذه نيملسملا ناطيتسا ةسايس قيطو « نارلا دالب ف
 هذه نم ةيمالسإلا ةلودلا نع عادلا ةسامس نوملسملا موققيل
 . (؟)ةيحانلا

 ؟غ8ه . ؟ع# « ك2 ؟ع- ص قباسلا ردصملا (؟1)



 يمابعلا دئاقلا حج ه١ 4١ ةنس يف يرجهلا ثلاغلا نرقلا يو

 ةبسن تدازو « ةقطنملا ىلع مالسإلا ةرطيس ديكأت يف ريبكلا اغب

 كارتألا رطيس يرجحلا سماحلا نرقلا ينو « مالسإلا

 ددحلا ماكحلا ناكو « الوح امو باحرلا ةقطنم ىلع ةقجالسلا

 ةيمالسإلا تاعامجلا نم ديزملاب ديدحلا مكحلا ىتأ اذهل نيملسملا نم
 . ةميظع ةدايز نيملسملا ةبسن تدازف « ةيكرت لوصأ ىلإ يمتنت ين

 مث « لوغملا ةرطيس ةجيتن ةديدج ةسكنب تبيصأ ةقطنملا نأ الإ

 « مالسإلا لوغملا قنتعا نأ دعب مالسإلا حلاص ىلإ رمألا لوحت
 رطيس لوغملا دعبو « ةققحاسلا ةيبلغألا نيد مالسإلا حبصأف

 « يداليملا رشع سماحلا نرقلا يف ةقطنملا ىلع نوينامثعلا كارتألا

 جركلا دالب ىلع اهتيامح ايسور تنلعأ 2 ها*هر4 ةءر يو

 هماعزب سورلا ةلتاقمب نويناتسغادلا ماقف + ناتسغادل ةرواجملا

 لماش خيشلا ةماعزب نييناتسغادلا ةلواحم تددجنو « ناخ رمع

 اودهطضاو « ناتسغاد سورلا لخدو مزه هنكلو ءه76١ ةنس يف

 مايق نلعأ يتايفوسلا دهعلا يو . مهنم ريثكلا رجاهف نييناتسغادلا

 تاد تحبصأو ©« ه٠714١ ةنس يف ناتسغادلا ةيروهمج

 . (١)ايسور عبتت يناذ
 ىلإ لصي مهددعو « ناتسغاد ناكس ةيبلغأ نوملسملا لكشي

 لامش يملسمل ةينيدلا ةرادإلا ناتسغادلابو « ةمسن ارو ءرعفف

 ةمصاعلا يرغ بونج يف كسانويب ةنيدم اهرقمو ساقفقلا
 2 تايفوسلا دهع ي دجاسملا ددع صلقتو « ةعلق جحم ةيناتسغادلا

 (؟)ادجسم نيرشعو ةعبس ريغ قبتي ل دجسم فلأ نم رثكأ نمف

 ةلجملا ةلجم+ه١غ٠-٠ ةنس رقص "54 ددهلا يبرعلا ةلجم (0)

 ٠*٠ ها٠١٠5١ ةنس يناثلا عيبر ؟ ددعلا
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 نيب ةلصافلا ةوهملا ديزتل « يمالسإلا مد دوجو ىشالت اك

 ةيئاتسغادلا ةغللا تناكو . يمالسإلا مهما رتو ناتسغادلا يملسم
  مولعلا فتخم يف بتك ةدع اهب تردصو « ةيبرع فرحب بتكت
 تاملك اهتلخدو « فورح ةدع ةيب رعلا ءاجملا فرحأل اوفاضأو

 بناج ىلإ ةيبرعلا نوثدحتي ناتسغاد لهأ ناك امك « ةريثك ةيبرع
 نيسأو .« ناتسغادلا يف يمالسإلا نيدلا ءاملع اميسال .مهتغل

 اك « ةديدعلا بتكلا اهيف تعبط ةديدع عباطم نويناتسغادلا
 لبق اذه « ةيناتسغادلاو ةيبرعلا ةغللاب تالجم ةدع تردص
 . (١)ةيسورلا ةغللاب اهادبتسا

 ٠ غ٠ ص يبرعلا طخلا راشتنا 1 ةدايع حاتفلا دبع 00

 ؟ نأ/



 صريق ىف ةملسملا ةيلقآلا

 : عقوملا

 كعب و « هقرش ي دجوت « ةحاسم طسوتملا رحبلا رزج ةثلا

 لحاس نعو « مكه٠ ايروس لحاس نعو « مك ”8 ايكرت لحاس نع
 لصي ال لوط ربكأو « "مك ١ اهتحاسمو . مك 10٠١ رصم

 . (١)مك 1١ ىلإ لصي اهضرع ىصقأو « مك 7 ىلإ
 : ناكسلا

 « ةمسن 578,6٠٠ يلاوح ةريخألا ةنوآلا يف اهناكس ددع م

 ءالؤهو كارتألا نم ا١!ا/لرؤ وه «ء نانو نس

 . (؟)ىرخأ تايسنج نم ينابلاو ٠ صربقب ةملسملا ةيلقألا نواكشي

 2 ماو50 ب ها##م٠ ةنس ُق يلاطي ر ,لا مكحلا نع تلقتسا

 « ةيكرلاو ةينانويلا ةيفئاطلا تابارطضالا اهدوست اهلالقتسا ذنمو

 كارتآلا "لدكش يلامشلا مسقلا يفف « ةريزحلا ميسقت ىلإ ىدأ امم

 مسقلا يلو ع ماواله  ه48١ ةنس ذنم وك ةص رابقلا

 « لالقتسالا ذنم نيينانويلا ةصرابقلا ةموكح طسوألاو يبونحلا

 . ةمسل )| ترو اهمماكسو ايسوقيت اهتمصاعو

 : خانملاو ضزألا

 « لحاسلا يزاوت ةيلبج لسالس نع ةرابع صربق ضرأ

 + ه!5 ص ةملسملا ةيلقألاو ةيمالسالا نادليلا 09
 1طع 2ع 8صوم]هجع033 م. 2

 طع للود طصعو ع1 ممعلتو م. 152, )2
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 سودورت لابج ينرغلا بونحلا ينو « انيريك لابج لامشلا يقف
 طسولا ينو ٠ ( سوبملوأ لبج ) ةريزحلا يف ةيلبج ةمق ىلعأ ثيح
 طسوتملا رحبلا خانم زارطل يمتني ةريزحلا خانمو ؛ ةيصخ لوهس
 2 تاضفخنملا نم ًاراطمأ رثكأ لابخلاو رطمم لدتعم ءاتشلاف
 فيصلاو 1 ءاتشلا فصتنم يف سودورت لابج ممق جولثلا يطغتو
 (1)تاعفترملاو لحاوسلا ىلع لدتعمو « فاج راح

 حمقلا نوجتنيو « ةعارزلا ىلع صربق ناكس فصن شيعي
 لمعي اك. بنعلاو نوتيزلاو 4 ةهك افلاو 4 ةرذلاو 3 ريعشلاو
 باشخألا عطق يف قيرف لمعيو « ةيناويحلا ةورثلا ةيبرت يف ناكسلا
 لكشتو 3 صاص رلاو موركلاو ديدحلاك نداعملا مادختساو
 . داليلاب ةماه ةف رح ةحايسلا

 : نيتقفئاطلا نيب عارصلاو ناكسلا

 م.١ر0٠0٠٠) م١189 ةنس يف صربق ةريزج ناكس ناك دقل
 + .ةينانولا نم ال وهو  كارتألا ني جودت 0 ا( همه
 ينانويلا ذوفتلا مامأو « صربق ةريزج ىلإ ةرجحلا ىلع نيينانويلا نويناطيربلا عجش مث « ةريزجلل يناطيربلا لالتحالا باقعأ يف اذه
 ددع صقانت نرق نم لقأ ينو « اهنم كارتآألا رجاه ديازتملا
 هدع لصو امنيب ٠ ةمسن ٠١4,٠٠٠ ىلإ ةريزحلاب كا رتألا
 . (؟)ةمسن 558,6٠٠ ىلإ نيينانويلا

 )١( اب قباسلا ردصملا 1116

 ؟*و ص صربق يف نوملسملا / ركاش دومحه (؟)

 اانا





 ١؟١ر٠٠٠ نم صربعب نيملسملا كارتألا ددع برقي نآلاو
 شيعيو . ةمسل 058,6٠٠ يلاوح نيينانويلا ددعو « (١)ةمسن
 تيسات لقو.+75)ةريدملا نع للامغلا مسقلا يف كارتثألا مظعم
 فرتعاو م1918  ه86١ ةنس يف ةيلارديفلا ةيكرتلا صربق ةلود

 ه١ة1ا/ ةنس يب دّقع يذلاو يمالسإلا ةيجراحلا ءارزو رمتؤم اهم
 ةيئانث ةيداحنا ةلود مايقل هدأت رم وما لكأ [5 ٠ ساف ةئيدمع

 ةدحو ىلع ًاص رح ةينانويلاو ةيكرعلا نيتيلاحخلا نم صربق ةريزجم
 .() ةريزسجلا

 ؟ صربق ىلا مالسالا لصو فيك
 يتشاع ى ل١ ةيوقلا لودلل عارص لحم ص ربق ةريزج تناك

 للا فتم دم نوخافلا اهيلغب بقاعتت طسوتملا رحبلا يرش
 مالسإلا لبق ةازغلا رخآ نامورلا ناكو « داليملا لبق ةيناثلا
 : داليملا لبق لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةريزحلا اولتحاف
 . (4)ها"ه9 ةنس يف نييطن ريبلا مورلا ىلإ ةريرحلا تلآو

 3 مورلاو مالسإلا نيب مادص ةهبج ماشلا حوتف تناكو

 ا قطانملا نم مورلا ذحمنا . ماشلا دالب حتف مث نأ دعبو
 هذه ىدحإ ص ربق 0 « ةيمالسإلا دالبلا ىلع ةراغإلل دعاوق
 نامثع دهع ِق يمالسإلا لوطسألا ءانب 3 امدنع اذل « دعاوقلا
 يفف َ هفادهأ دحأ صربق وزغ ناك « هنع هللا يضر نافع نبا

 )١( ه1798 لوأ عيبر ةملسملا تايلقألا دهعم ةرشن ٠

 116 211 قباسلا ردصملا (؟)

 ٠ ةملسملا تايلقألا دهعم ةرشن قباسلا ردصملا (؟)
 ظ ٠ قياسلا ردصملا ركاش دومحم (9)

 سقف



 يطاوش نم اهيلإ ةيرحبلا ةيمالسالا تالمحلا تلسرأ « ه1 ٌةنس

 هللا ناوضر مهيلع ةباحصلا نم ددع اهيف كرّتشاو « ماشلاو رصم

 2 سوأ نب دادشو « ءادردلا وبأو ) يرافغلا رد وبأ مهنم ناك

 ةيمالسإلا تاوزغلا ىلوأ هذه تناكو « تماصلا نب ةدابعو

 ىربب نيملسملا ءامد تطلتخا نأ دعب رصنلاب تللكتو « ةيرحلا

 ةلمح نايفس ينأ نب ةيواعم لسرأ ه4 ةنس يفو . (1)ةريزجلا

 اهيف نكسأو « اهحتف داعأن اهلهأ درمت نأ دعب ةريزجلل ةيناث
 ه9١٠ ةنس يفو . اهب دجاسملا اونبف « نيملسملا دنج نم

 كلذو « ىرخأ ةرم صربق ةريزج ىلع يمالسإلا لوطسألا راغأ

 عارصلا رمتساو « ةيمالسإلا دالبلا ىلع مورلا تامجه رثأ ىلع

 . يومألا رصعلا ةليط طسوتملا رحبلا يثرش يف مورلاو نيملسملا ني

 : يبسابعلا رصعلا ىف

 يي ًايمالسإ أوزغ صربق ةريزج تدهش يسابعلا رصعلا يف

 نفسلل مورلا ةمجاهم تطشن نأ دعب « ديشرلا نوراه دهع
 اذكهوع ه٠ ه.11/4 ينس يف صربق نوملسملا ازغف « ةيمالسإلا

 . (؟) يمابعلا رصعلا ينيملسملاو مورلانيب عازن لحم صربق تلظ

 : ةيبيلصلا بورحلا ءانثأ ىف

 كلم دسآألا بلق دراشتير لتحا ةيبيلصلا بورحلا ءانأ يو

 ةيبيلصلا بورحلا لشف دعبو « ههمال ةنس يف ص ربق ارلجنا

 « نآلا ىح نوراملا اهب ىقبو صربق ىلإ نييبيلصلا نم ديدعلا رجاه

 )١( ص قياسلا ردصملا ١5 ٠

 سكن



 ؛ ةيمالسإلا دالبلا دض ةنصرقلا لامعأل ًازكرم ص ربق تحبصأو
 رطضا امم « هال5ا/ ةنس يف ةيردنكسالا ةنيدم ةصرابقلا مجاهف
 تحجنو « صربق ىلإ تالمحلا نم ديدعلا لاسرإ ىلإ كيلامملا
 ًاريسأ هتلمحو ( ناينزول سميج ) صربق كلم رسأ ين اهادحإ
 . (١)ةرهاقلا ىلإ

 : نودنامثعلا دهع ىف

 ماقو « هوال4 ةنس يف صربق نوينامثعلا كارتألا حتفو
 « ةصرابقلل ةديقعلا ةيرح تدكأ يلا لامعألا نم ديدعلاب كل رتألا
 نويطنزيبلا اهبلس نأ دعب اهذوفن ةيسكدوثرألا ةسينكلل اوداعأو
 ةريزج مكحن ايكرت تلظو «٠ (؟)نورق ةثالث ةدمل ذوفنلا اذه
 ةلودلا ىلع نويناطيربلا ضرف امدنع ء ه17945 ةنس ىح صربق
 اهيف هركأو . يعافدلا فلاحتلا مساب تفرع ةدهاعم ةينامثعلا
 . (”9ةريزجلل يناطيربلا لالتحالا لوبق ىلع ينامثعلا ناطلسلا

 : ةيصردقلا ةئكشملاو ىناطيربلا لالتحالا

 نينانويلا ةرجه تداز صربقل يناطيربلا مكحلا لظ يفو
 ةرتف يف اميسال « اهنم كارتألا رجاه ليباقملابو « ةريزخلا ىلإ
 ددع صقانتو نيينانويلا ددع تعاضتف « ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 نع تلزانت ىنوألا ةيملاعلا برحلا ين ايكرت ةميزه دعبو « كارتألا
 دعب تامادطصالا تبقاعتو « نازول ةدهاعم 5 ا ص ربق ةيعبت

 ؟ ص هةسفت ردصملا )١(

 ٠ ها798 ةنس يناثلا عيبر ةملسملا تايلقألا ديهم ةرشن (؟)

 5 قياسلا ردصملا ١)

 نسكن
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 صربقب دحانشسلا نحأ



 . ةرزحلا لالقتساب كارتألا هصرابقلا بلاط ةيناثلا

 ةدحوب بلاطو سوي راكم فئقسألا ءانثألا هذه 5 زربو

 تضرعو « اهيلإ ةريزحلا مضل لخدتلا نانويلا تلواحو « ةريزجلا
 ةجيتن ىلإ لصت لو « تارم ةدع ةدحتملا ممألا ةئيه ىلع ةيضقلا
 . ( اكويأ ) ةمظنم لثم ةيرسلا تامظنملا ترهظو « ةيضرم
 ىرخأ ةرم صربق ةيضق تضرعو « فنعلا لامعأ ترشتناو
 مامأو « لح ىلإ لصت ملو ه18517/ ةنس يف ةدحتملا ممألا ةئيه ىلع
 ايكرت تحرتقا « كارتألا نيملسملا دض فنعلا تاكرح مقافت
 هجناتنو ٠ ءاتفتسالا ىلع نانويلا ترصأ امنيب ةريزحلا ميسقت
 دقع ثادحألا هذه مامأو « ةينانويلا ةيبلغألا ببسب ةنومضم
  نانويلا ءارزو سيئرو ايكرت ءارزو سيئر نيب ( خيرويز ) رمتؤم
 ةيروهمج صربق نوكت نأ ىلع صنيو « قافتا دّمع ىلإ لصوتو
 « ةيكرتلا ةيلاحخللا نم هبئانو ةينانويلا ةيلاخلا نم اهسيئر ةلقتسم
  كارتآلا نم ةثالثو نيينانويلا نم ةعبس ءارزولا سلجم مضيو
 (١)كارتألا نم /"٠و نيينانويلا نم 7١/ مضي يناينلا سلجملا نأ امك

 دض فنعلا لامعأ تددجتف ؛« اليوط قافتالا اذه رمتسي لو
 مالسلا ظفحللا تاوق لاسرإ ىلإ ممألا ةئيه ترطضاو « نيملسملا
 , نآلا ىبح ةريزحلاب طبارت لازت الو ه184 ةنس يف ةريزجلاب
 . ىرخأ ةرم فنعلا ثادحأ تداع اذه مغرو

 م



 : ةيكرتلا ةيصربقلا ةيروهمجلا نالعا

 ةنس يف كارتألا نع عافدلل مالسلا تاوق ايكرت تلسرأ

 ةريزحلا نم يلامشلا مسقلا يف كارتألل ةموكح تنوكتو ه4

  ه746١ ةئس يف ةيلارديفلا ةيكرتلا ةيص ربقلا ةيروهمحلا تلكشتو
 اذهب يمالسإلا ملاعلا ةيجراخ ءارزو رمتؤم فرتعاو « ماوه

 ةيكرلا نيتقطنملا داحتال هدييأت رمتؤملا دكأو « ماو تنم ُُق

 . ةيصربقلا ةريزحلا ةدحو ىلع ًاصرح يللارديف داحتا يف ةينانويلاو

 ريغ ) نماثلا يملاعلا يمالسإلا رمتؤملا دّقع ه٠ ماع قو

 نولثمم هرضحو « ةيكرتلا ةيصربقلا ةيداحتالا ةلودلا يأ ( ىمسر

 تامظنملاو تائيملا نم ريبك ددع هرضحو « ًايمالسإ ادلب 44 نم

 ىقلاو « ةملسملا تايلقألا نمو ةيمالسإلا لودلا نمو ةيمالسإلا

 ةيكرلا ةيصربقلا ةيداحنالا ةلودلا سيئر شاتكند فوؤر ديسلا
 ةدع رمت ؤملا ردصأو « ص ربشب نيملسملا عصو نع اهيف ربع ةملك

 . (١)ةملسملا تايلقألا لكاشمو ةيمالسإلا اياضقلا نأشب تارارق

 « ةماهلا اياضقلا نم ةيمالسإلا ةيصربقلا ةيضقلا تحبصأو

 ةمقلا رمت ؤم ىلإ مدقملا يمالسإلا ملاعلا ةطبار نايب يف ءاج اذهل

 تلاوت يلا ةريخآلا تاروطتلا نأ : ةمركملا ةكمب ثلاثلا يمالسإلا

 يمالسإلا ملاعلا ةطبار لعجن م191١ ةنس رياربف قافتا دعب اهيلع

 قافتالا صوصن رييغتل ةلواحم لك ركنتستو غلاب قلقب ةيضقلا عباتت
 رظنلا ةيمالسإلا تاموكحلا ديعت نأ نم ةطبارلا لمأتو « قباسلا

 . (؟)اهب نيملسملا فادهأ قيقحن نمضي امب صربقب اهتاقالع يف

 قياسلا ردصملا )١(

 ٠ ها١١5١ عيبر ""؟ ةودنلا ةديرج )0

 نيا



 : ايسآو ايلارتسا يف نوملسملا

 ةلودلا

 7 وك جنوه
 «ةينطولا نيصلا» ناويات

 تسبتلا

 ةيقرشلا ناتسكرتلا

 نيبيليفلا

 اسشتويمك

  شاليات

 امروب
 ةروفاغقنس

 دفقتبلا

 ريمه كك

 لايين
 اكنال ىرس
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 ضربق

 ناكسلا ندع
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 رداصملا مهأ

 -رداص راد  ةلحرلا « « ةطوطب نبا » قاوللا موهاربإ هللا دبع دمحم وبأ 3

 . نانبل - توريب رادو
 ةبتكم . ةيدنفا ةراقلا هبش يف نيملسملا خيرات : قاداسلا دومحم دمحأ -

 . ةرهاقلا . اهتعبطمو بادآلا

 . ةيبونحلا ايروك - تامالعتسا . نطولا انينب اذكه : كراب سيئرلا -
 . نانبل - توريب « نيصلا يف نيملسملا خيرات : ىح نيدلا ردب -
 5 جاحلا سيول ةمجرت ؛ ثيدحلا ملاعلا يف مالسإلا : « لارثحلا » ررهوب -

 . ماوؤو# توريب ؛« فاشكلا راد تاروشنم

 3 نسح ميهأربإ نسح .د ةمجرت . مالسإلا ىلإ ةوعدلا : دلنرا ساموت -

 . ةرهاقلا ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحخل ةعبطم

 . دنلاب ةيمالسإلا لوغملا ةرطابأ ةلود خيرات : لايشلا نيدلا لامج .د -

 . ةيردنكسإلا «٠ فراعملا ةأشنم

 راد . نيوزق رحم لوح مالسإلا راشتنا : ديعس وبأ مينغ دماوع ,.د ا

 . ةرهاقلا  ةفاقثلا

 . ىدالا طيحملا ملاعو ةيمسوملا ايسآ : نينيعلا وبأ دمحأ ديس نسح .د -
 . ةيردنكسإلا - ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم

 ديدجلا دهعلا راد . دنا ىف مالسإلا خيرات : رمنلا معنملا دبع .د -
 . ةرهاقلا  ةعابطلل

 ةطبار . ىعويشلا ركسعملا يف نوملسملا : ىناتكلا رصتنملا يلع .د -
 . ةمركملا ةكم ىمالسإلا ملاعلا

 سيراب راد . اكيرمأو ابوروأ ى نوملسملا : ىناتكلا رصتنملا لع .د -
 ْ . ىلوألا ةعبطلا - برغملا ه96١ ةنس

 . ىقح ليعابما ةمجرن . ةيقرشلا نادسكربلا ةصق : نيكت بلأ فسوي ىسيع -

 ماومه -ه 189م مالعالاو ةعابطلل ةكم ةسسؤم

 ارا



 : ركاش دومحم « حلاص رداقلا دبع نسحح .د ء بالغ ديسلا دمحم .دا و

 لوآلا قارغحلا ىتالسإلا رمتؤملا . ةملسملا تايلقألاو ةيمالسإلا نادلبلا

 ضايرلا - دوعس نب دمحم مامالا ةمءاج . هو م88 ةئس

 ىيز راد . نبصلاو قايفوسلا داحتالا ق نوملسملا : ليعابسإ دمحم - ٠و

 . ه١ الا/ ةنس ةرهاقلا - رشنلاو ةعابطلل

: 
 ىمالسالاملاعلل ةطبار قايفوسلا داحتالا ىف نوملسملا : اقسلا توفص دمحم

- ١ 
- 

 ٠ - ىبرعلا رشانلا ةعبطم « نيبليفلا ف نوملسملا : دمحأ رداقلا دبع دمحم .د

 ١م

14 

 ؟و

5" 
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 ؟؟

"1 

"> 

5" 

 فب

4" 

 حا
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 نضيح

 --و

 . م٠١8١ ةئس ةرهأقلا

 . باتكلا ةماعلا ةيرصملا ةئيها . ىطسولا ايسآ ىف مالسإلا : دمحأ نسح دومح

 . ثيدحلا رصعلا تاروشنم . ىنا طف : ركاش دومحم

 . ةلاسرلا ةسسؤم . ايساقفق : ركاش دومحم

 . ثيدحلا رصعلا تاروشنم . صربق ىف نوملمملا : ركاش دومحم

 . ةلاسرلا ةسسؤم . ةيقرشلا ناتسكرتلا قف نوملسملا : ركاش دومحم

 « نابايلل ةيقيقحلا ةصقلا . ةقرشملا سمشلا دالب نابايلا : ىرهوجلا رام

 . ةرهاقلا - فراعملا راد

 . ىيصلا ىسورلا مكحلا لظ ىف نيملسملا ةيقيقحلا ةصقلا : دمحم رون

 . ةرهاقلا -- ةثيدحلا ةعابطلا راد

 . ويكوط - ه84١م ةئس ةينابايلا ةيج احلا نوئشلا ةرازو . مويلا نابايلا

 . ةيرصملا فراعملا ةرازو « ثلاغلا ءزحلا . ةيمالسإلا فراعملا ةراد

 . ةيرصملا فراعملا ةرازو « عيارلا ءزحلا « ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 . ةيرصملا فراعملا ةرازو « سماحلا ءزحلا « ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 « هدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن

 . ه17844 ةنس مرحم

 « هدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج « ةملسملا تايلفألا نوئش دهعم ةرشن

 . هإ#"8م ةنس رفص

 ٠ هدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن

 . ه١»ؤم ةنس لوألا عيبر
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 هدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن

 . ه١»4م ةنس ىناثلا عيبر

 ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن

 . هإمة4مل ةنس ىلاذلا ىدامج

 ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن

 اش

 ابىهن هدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج

 اي هدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج

 . هام44 ةنس ىلاثلا عيبر

 هدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن
 . هإمبؤ9 ةنس ىلاثلا ىدامج

 هدج -- زيزغلا دبع كلملا ةعماج ايل ةملسملا تايلقألا نوثش دهعم ةرشن

 . مهإمؤ49 ةنس بجر
 ةملسملا تايلفألا نوئش دهعم ةرشن

 , مومو ةنس ةجحلا وذ
 ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن

 . ه)٠٠4 ةنس لوآلا موبر
 هدجج « زيزعلا دبع كلملا ةعماج « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن

 ١ 0 زيزعلا دبع كلملا ةعماج

 هدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج -»

 . هإ٠٠4 ةنس ىناثلا عيبر

 هدج - زيزعلا دبع كلملا ةعماج « ةملسملا تايلقألا نوئش دهعم ةرشن

 ,. هإ٠٠4 ةئنس ىلوآلا ىدامج
 ه١ هبه ةنس لاوش - ىئالسإلا ملاعلا ةطبار ةلجم

 .ه)٠4.6 ةنس لوألا موبر - ةوعدلا ةلجم

 . هإ٠٠4 ةنس بجر - ىبرعلا ةلجم
 ,. هإ4#ه٠» ةنلس رفص - ىبرسعلا ةلجب

 . هإؤ٠١٠4 ةنس يناثلا عيبر - ىبرعلا ةلجب

 . هإ٠٠4 ةنس ىناثلا عيبر - ةلجملا ةلجم
 .هإ4ه١ ةنس لأوش  ظاكع ةديرج

 . ه٠14ا١/»/9 « ظاكع ةديرج
 . ه٠.1١ ةنص بجر ١4 - ىالسإلا ملاعلا رابخأ
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 . ه14*١٠ ةنس لوألا موبر 7١ - ةودنلا ةديرج

 . ه1*١14 ةنس ةيناثلا ىدامج ١5 - ةوونملا ةنيدملا ةديرج

 .هإ4#٠٠ ةنس لوألا عيبر ١4 - ةرونملا ةنيدملا ةديرج

 00000 ةنس بجو ١ - ةرونملا ةنيدملا ةديرج

 . ٠1١*284 ةنس ىفاثلا مميبر #١ - دالبلا ةديرج

 . م١/١/1987م - طسوألا قرشلا ةديرج

 .. ةلارسألا ىالسإلا داحتالا نع ةرداص ةارشن

 . يدنليزوينلا ىتالسإلا داحتالا نع ةرداص ةرشن

 . هيروكلا تامالعتسالا ةئيه هيبونحلا ايروك

 . نييروكلا نيملسملا داحتا - برعلاو ايروك

 . 8١4٠٠ ةنس ىالسإلا ملاعلا ةمظنمل - وروم ريرحت ةهج نم مدقم ريرقت
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 طئارخلا سرهف
 ةممفصلا
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